
Lunch-

guiden 

hittar du 
varje vecka 
i Kometen

Vi får er arbetsplats 
att fungera bättre.

Kontorsmöbler

 

Kontorsvaror

Städprodukter

Dataergonomi

Hem & design

LULEÅ 0920-257 980  | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se

Teamjakt 
Köttkvarn Max12 
Stark köttkvarn 
tillverkad av rostfritt 
stål. Kapacitet att 
mala upp till 120kg/h

5395:-

Upplagsvägen 17 Gällivare. 0970-669 66 • Öppettider: Mån-fre 10-18 • www.erikssoncenter.se

Cylinda FB1300L 
Rymlig frysbox på hjul med låsbart lock. 
Fungerar i utrymmen ner till -15 °C. 298L

5995:-Vac Sico 250
Vakuumförpackare på 400W. Klarar upp till 
25 cm breda påsar. Dubbel försegling och
kapacitet på 20 liter/minut

Pinewood Scarf 
3-pack 
Använd som halskrage, 
pannband eller mössa

199:-

Halti Moose
Ryggsäck 40L

1499:-

JAKT-
RADIO 
31 MHZ

JAKT-
RADIO 

155 MHZ

Zodiac · Lafayette

Från 2495:-
Zodiac · Icom · Lafayette

Från 2795:-

Arxus Pioneer 
Stabil gummistövel utvecklad för 
krävande terräng. Unisexstorlekar

1399:- 
ord.pris 1795:-

Crispi Titan
Högska�ad jakt- och vandrings-
känga i Gore-Tex. Sitter skönt, 
låg vikt

3299:- 
ord.pris 3999:-

Avignon Komplett
Strumpor i merinoull, en tunn 
liner och en tjockare ullstrum-
pa. Strl 36-47

 2-pack

229:-

Avignon Raggsocka 
Hemstickad raggsocka i 
100% ull. Strl 37-46

169:- 
ord.pris 229:-

Viltsäck 
För stor älg 425X145419:-

EKA Swingblade 
Kombinationskniv med 
integrerad buköppnare. 
Enkel att rengöra

699:-
ord.pris 799:-

EKA Slaktset 
Klassiker som 
tusentals jägare 
väljer år e�er år

799:- 
ord.pris 1099:-

Slaktkrokar
2-pack

Från
69:-

 2995:-

ÄLGJAKTS         PREMIÄR

Övervaknings/
Åtelkamera
Hunter Orion

2495:-
Ord Pris: 2995:-

Vecka
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Kommunsidan
www.gallivare.se • tel 0970-818 000 vx

Ny e-tjänst gör det lättare
att söka bidrag

Vikarierande arbetsterapeut till
Avdelning för Hemvård
Sista ansökningsdag: 2022-09-12
Upplysningar: Karin Martinsson-Heikkilä,
enhetschef Hemsjukvården/Rehab
0970–818 625

Sjuksköterska till Hemsjukvården
Sista ansökningsdag: 2022-09-15
Rekrytering sker fortlöpande och anställning
kan ske innan sista ansökningsdag
Upplysningar: Karin Martinsson-Heikkilä,
enhetschef Hemsjukvården/Rehab
0970–818 625

Tidigare har sökande skrivit ut blanketter från gallivare.se, fyllt i dem 
och postat eller mejlat dem till kommunen. Via den nya tjänsten går det 
att fylla i en ansökan direkt på webben via en telefon, surfplatta eller 
dator. För att använda tjänsten måste varje sökande skapa ett konto, 
sedan är det bara att börja söka bidrag.

E-tjänsten för enskildväg bidrag för utfartsvägar och stats-
bidragsvägar är tillgänglig dygnet runt, det går att följa sin

Ansökan är öppen från början av september- 31 oktober.

LEDIGA JOBB

Scanna
QR-koden

Anhörigstödet
Gällivare kommun

Titta gärna in, få råd och stöd i anhörigfrågor eller bara vila benen 
en stund. Du behöver inte ha något ärende för att besöka oss
Vi �nns för alla anhöriga över 18 år oavsett situation

Öppettider Anhörigcenter September

Måndagar kl. 9.00-11.15 Sittgymnastik ca kl. 11.00 

Tisdagar kl. 9.00-11.00 

Onsdagar kl. 11.30-12.30 Lunch START 7/9 (inställd 21/9). 
OBS! begränsat med plats, bokning från kl. 9 måndagen samma 
vecka 0970-818714, 818242

Torsdagar kl. 9.00-11.00 (stängt 1/9, 29/9)

Övirga aktiviteter på anhörigcenter
Torsdag 8/9 kl. 12.30 Kören Träskfolket sjunger och spelar 

Fredagar kl. 10  Högläsning

Tisdag 20/9 kl. 14-15:45 Anhörigråd. Vill din förening ha en representant 
med i vårt nystartade Anhörigråd? Varmt Välkommen att delta, kontakta 
Anhörigkonsulent

Tisdag 20/9 kl. 16-18 START Samtalsgrupp för dig som står nära någon 
med psykisk ohälsa eller missbruk (6 träffar). Anmälan senast fredag 16/9 
till Anhörigkonsulent

Onsdag 14/9 samt 28/9 kl.14 Andakt med Svenska Kyrkan

Torsdag 6/10 NATIONELLA ANHÖRIGDAGEN: 
ÖPPET HUS PÅ ANHÖRIGCENTER, PROGRAM KOMMER 

Fika �nns till försäljning, endast kontant betalning

För information: Anhörigkonsulent Linda Mosesson 0970-818242 
linda.mosesson@gallivare.se
Hantverkaregatan 9, Gällivare
Facebook: Anhörigstöd Gällivare Kommun
Hemsida:  http://www.gellivare.se /Stod-till-anhoriga                                               

 
 

 

 
 

 

 

SATSNINGAR
på gator & 
grönområden

Kjell Firro Hansson # 2 Benny Blom # 3

Roger Waara
För dubbla priset och femdubbla tiden tar man sig mellan 
Mälardalen och Gällivare med tåg jämfört med flyg. Ett 
attraktivt Gällivare behöver bra och olika slags kommunika-
tioner och miljön behöver få till en annan balans mellan 
sätten att färdas. Kort sagt: Tåg måste bli billigare och bli 
något man kan lita på. Under den kommande mandat-
perioden kommer jag att arbeta för:
· att utveckla och stärka samverkan mellan gymnasieskolan 
  och arbetslivet.
· att utöka satsningen på deltidsstudiemedel, för att stärka 
  personals möjlighet att vidareutbilda sig och att möjliggöra 
  för personal som påbörjat sin examen att färdigställa den – 
  när det är långt till lärosätena måste vi hitta lösningar 
  på plats

Ett Gällivare för alla = Vänsterpartiet det rätta!

 

Gällivare Moderaterna

SÄKERSTÄLL

planerad 

SAMHÄLLS-

omvandling 

VI FINNS PÅ INSTAGRAM OCH FACEBOOK

@KometenGrafex KometenGrafex
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GRAND HOTEL LAPLAND //  Lasarettsgatan 1 //  982 31 Gällivare // 0970 - 77 22 90 //  www.grandhotellapland.se

 

AFTERWORK
I CAFÉET
FREDAG 2/9
KL 15-18

1 GLAS VIN 
& RÄKSMÖRGÅS 239:-

ALKOHOLFRITT 
& RÄKSMÖRGÅS 189:-

Party 
Sportbaren & Nattklubben

Lördag 10/9

Entré från kl 21.00 
150 kr inkl garderob

Ålder: 18 år

ÖPPETTIDER:

TORSDAG 1/9
Från kl 19.00

Muzolingua Music Project

Ett musikaliskt samarbete mellan 
kulturskolan i Gällivare, Polen, 

England och Spanien
Ljuvliga toner i en kväll som 

spänner över alla gränser.

Fri entré

FREDAG 2/9
Pubkväll från kl 20.00

LÖRDAG 3/9
Pubkväll från kl 21.00 

(Abonnerad mellan kl 19-21)

VI SÖKER EXTRA PERSONAL
TILL VÅRAT CAFÉ

Kvällar & helger
Svenska & engelska

är ett krav, minst 18 år

Intresserad?
Kontakta Thea via mail

thea@ghl.se 

Vi söker personal till
HOUSEKEEPING

Gillar du att träffa människor och ha 
ett  varierat jobb med härliga 

kollegor och är minst 18 år?

Sök då till vår städavdelning,
vi söker både fast 

och extra personal!

Intresserad?
Kontakta Anna på husfru@ghl.se
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Vem är du ?

 Jag heter Gerd Siverhall och är aktiv socialdemokrat i Gällivare och står

Vad har du för uppdrag hos socialdemokraterna?

Jag är vice ordförande i kommunfullmäktige och ordinare ledamot i Socialnämnden samt även ett 
ersättaruppdrag i Barn och utbildningsnämnden Jag kandiderar på plats 9 på socialdemokraternas 
fullmäktigelista 2022

Vad är det som motiverar dig att vara socialdemokratisk politiker?

Drivkraften att vara socialdemokrat är att arbeta för allas lika värde

Vad gör du på fritiden när du inte håller på med politik?

Har ett växthus som jag ägnar mycket tid åt under sommaren och under normala förhållanden, utan 
pandemi, så har mina barnbarn en stor plats av min fritid.

Vilken politiker i världen ser du mest upp till?

Den politiker som satt ett stort avtryck hos mig är Nelson Mandela som under hela sitt liv visade på ett 
stort hjärta och positivism.

 

Vill du vara med och skapa ett bättre Gällivare
www.blimedlem.moderaterna.info

Rösta på oss!

Bostadsnära förskolor!
Legitimerade lärare till våra skolor!
Tvålärarsystem!

Sandra Eriksson # 11 Maria Isaksson # 17 Eva Alriksson # 4

Gällivare Moderaterna

Vi brinner för

SKOLAN...

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
Sjukvårdspartiet 

I Gällivare 

 

Som vill vara delaktig i ett tvärpolitiskt parti som 
 arbetar för Gällivare kommuns framtid 

 
 

 

Som vill ha politiker som samarbetar med dig 
för Gällivare kommuns utveckling 

 
 

 
 

För Dig är  
Sjukvårdspartiet i Gällivare 

det självklara valet den 11 september 2022     
 

 

Liberalerna 
Trygghet i regionen måste finnas

Region Norrbotten har stått still i utvecklingen inom en del sjukvårdsområden som man med
erfarenheter har fått lära sig genom egna, folkets och personal inom sjukvården i hela landet.  Därför 
behöver vi liberaler ditt mandat till förändring. Kvinnor drabbas inom förlossningsvården både 
förebyggande, när det ska födas och med eftervården. Barnvården i Norrbotten har också börjat tappa 
kompetens och mer centraliseringar inom vård har skett mot Sunderbyn. Förebyggande samt akutvård 
måste stärkas i Norrbotten, även i landsbygd. Idag saknar Kiruna akutkirurgin, Psykiatrin i Norrbotten 
behöver ses över och 1177 struktureras om med direktkontakt till din nära vård. 

Jag är också övertygad om att personalpolitiken kan bli bättre där kompetens, erfarenhet måste synas i 
lönekuvertet och där en arbetsplats kan erbjuda mer möjligheter till återhämtning och fortsatt 
utbildning. Vårdyrken behöver också marknadsföras bättre bland unga och fler lätta arbeten komma 
tillbaka. Människors liv ska inte sättas på spel och man ska inte behöva flytta från regionen för att 
tryggheten inte finns.

Därför vill jag arbeta för:
• Kvällsvårdscentraler på orter som avlastar akuten och med jour i landsbygd.
• Akutvård med intensivvårdsambulanser behövs på mer strategiska platser i olika situationer.
• Stärk upp på orter med förebyggande arbete på hälsocentraler inom områden som psykiskohälsa,
   självskada (DBT behandling), ätstörningar, missbruk med 12 stegsprogram och traumabehandling.
• Mer vård kan komma närmare. Barn under 4 år ska till exempel inte behöva åka till Sunderbyn 
   för att kontrollera hörseln och många äldre orkar inte åka långa sträckor för vård.
• Inför psykambulanser
• Stärk upp kvinnovården. Avdelningar som Gyn, bb ska inte dela avdelningar
• Gränssambetet mellan nordiska länder och över regiongränserna måste bli bättre
• Egenremissen måste komma tillbaka för att fritt kunna välja vård i landet.
• Mer ny teknik kan användas, som till exempel inom ultraljud där man inte hade behövt åka långa 
   avstånd för kontroll.
• Mer planerat fastighetsunderhåll 
• Stärk upp elevhälsan och förebyggande tandhälsa redan i skolan som på sikt avlastar regionen.

Kryssa Patrik Szefer 
Liberalerna i regionen. X

gallivare.liberalerna.se
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Gällivare 57:an
UTGÅNGSPRIS 550 000 kr 
RUM 3 KVM 52 
TOMT Arrende
VISAS Ons 31/  8 Anmälan krävs!
Sandra Apelqvist /          Gällivare 070‑266 68 00

Nyinkommet

Alavaara 
Alavaara 41

UTGÅNGSPRIS 875 000 kr
RUM 4 KVM 65 
TOMT 6 170 kvm
VISAS Tis30/    8 Anmälan  
krävs!
Sandra Apelqvist /            Gällivare  
070‑266 68 00

Silfwerbrantshöjden Curteliusvägen 19
UTGÅNGSPRIS 2 000 000 kr
RUM 5 KVM 140+37 
TOMT 996 kvm
VISAS Tors1/  9 & Ons 7/  9 Anmälan krävs!
Sandra Apelqvist /         Gällivare 070‑266 68 00

Nyinkommet

Klarlagt

Dokkas Dokkas 6
UTGÅNGSPRIS 600 000 kr
RUM 3 KVM 76+30 
TOMT 40 444 kvm
VISAS Tis30/  8 Anmälan krävs!
Sandra Apelqvist /          Gällivare 070‑266 68 00

Klarlagt

Koskullskulle 
Falkgatan

RUM 3
KVM 95+95
TOMT 803 kvm 
VISAS Tis 30/    8 Anmälan  
krävs! 
Sandra Apelqvist /        Gällivare  
070‑266 68 00

Kommande®

Klarlagt

Repisvaara Fjällbrantsgatan 22
UTGÅNGSPRIS 2 525 000 kr
RUM 3 KVM 71 TOMT 532 kvm
VISAS Tors1/  9 & Ons 7/  9 Anmälan krävs!
Sandra Apelqvist /          Gällivare 070‑266 68 00
ENERGIKLASS D

Nyinkommet

Klarlagt

Repisvaara 
Fjällbrantsgatan 41

UTGÅNGSPRIS 3 700 000 kr
RUM 3 
KVM 79 
TOMT 627 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist /          Gällivare  
070‑266 68 00

Fjällnäs 

RUM 3 
KVM 72.5 
AVGIFT 5 422 kr/       mån
VISAS Ring vid intresse! 
Sandra Apelqvist /        Gällivare  
070‑266 68 00

Kommande®

Heden 
Gullrisvägen 15

UTGÅNGSPRIS 5 295 000 kr
RUM 7 
KVM 170+20
TOMT 843 kvm
VISAS Tors 1/     9 & Fre 2/     9  
Anmälan krävs!
Sandra Apelqvist /         Gällivare  
070‑266 68 00
ENERGIKLASS D

Klarlagt

Skaulo
Gällivarevägen 59

UTGÅNGSPRIS 1 850 000 kr
RUM 12
KVM 300+150
TOMT 3 201 kvm
VISAS Ring vid intresse! 
Sandra Apelqvist /          Gällivare  
070‑266 68 00

Gällivare 
Vassaraträsk 

RUM 5 
KVM 138
TOMT 2 686 kvm 
VISAS Tors 1/    9 Anmälan  
krävs!
Sandra Apelqvist /         Gällivare  
070‑266 68 00

ENERGIKLASS C

Kommande®

Klarlagt

Centrala Gällivare 
Lasarettsgatan 56

UTGÅNGSPRIS 2 300 000 kr
RUM 7 KVM 200 
AVGIFT 9 000 kr/          mån
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist /           Gällivare  
070‑266 68 00

Gällivare 
Silfwerbrantshöjden 

RUM 5 
KVM 133+44 
TOMT 1 026 kvm 
VISAS Ring vid intresse! 
Sandra Apelqvist /        Gällivare  
070‑266 68 00

Kommande®

Klarlagt

Malmberget 
Norra Mosebacke 

RUM 5 
KVM 134+34 
TOMT 894 kvm
VISAS Ring vid intresse! 
Sandra Apelqvist /         Gällivare  
070‑266 68 00

Kommande®

Klarlagt

Porjus 
Vintervägen 18

UTGÅNGSPRIS 1 200 000 kr
RUM 8 
KVM 255+102 
TOMT 1 370 kvm
VISAS Ons31/   8 Anmälan  
krävs!
Sandra Apelqvist /        Gällivare  
070‑266 68 00

Nyinkommet

Porjus 
Vintervägen 20

UTGÅNGSPRIS 500 000 kr
RUM 3 
KVM 85+45 
TOMT 1 020 kvm
VISAS Ons 31/  8 Anmälan  
krävs!
Sandra Apelqvist /         Gällivare  
070‑266 68 00

Jokkmokk
Ulleniusgatan 36

UTGÅNGSPRIS 1 295 000 kr
RUM 3 
KVM 72+72 
TOMT 1 000 kvm
VISAS Ring vid intresse!
Sandra Apelqvist /        Gällivare  
070‑266 68 00

ENERGIKLASS None

Klarlagt

Besök oss på husmanhagberg.se

Gällivare Tel: 0970‑13345, Sandra 070‑266 68 00  Mail: gallivare@husmanhagberg.se

husmanhagberg.se Passa på att expressvärdera din bostad, följ prisutvecklingen med Värdebevakaren, se de senast inkomna bostäderna, läs om
nyheter på bostadsmarknaden och boka tid direkt i kalendern hos den mäklare du själv väljer. På vår hemsida finns allt du behöver.
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REGION NORRBOTTEN BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP

Att Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap som tar ansvar för hälso- och 
sjukvården har nog blivit tydligt vid det här laget för de flesta. 

Vi går till val med ett kraftfullt reformpaket som vi vill sjösätta om vi får väljarnas 
förtroende den 11 september. Det innehåller bland annat satsningar på att:

Stärka den nära vården med 120 miljoner

Återinföra Vårdnära service

Arbeta tillsammans för bättre arbetsmiljö

Viktiga satsningar på kvinnors hälsa 

Krafttag mot psykisk ohälsa 

Rusta upp Folktandvården

Vi vill återta den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården. 

Norrbotten förtjänar mer och Norrbotten kan bättre!

 

Gällivare Moderaterna

vare Moderaterna

Gällivare Moderaterna

ORDNING &
REDA

 
Moderaterna

Mitt namn är Birgit Meier-Thunborg 
och jag bor i Porjus, mitt emellan två fantastiska kommuner! 
Jag flyttade hit en gång för kärlekens skull. Här vill jag bo och mitt hjärta brinner 
för inlandet. I mitt engagemang prioriterar jag sjukvårdens-, småföretagarens och 
medborgarens villkor i vårt län med stora möjligheter och avstånd.  
Under de senaste åren har jag drivit mina hjärtefrågor som ledamot i region-
fullmäktige, utvecklingsnämnden och kulturberedningen. 
 

• Tillgänglig sjukvård i tätort som byar

• Bättre valfrihet i livets alla skeden

• Större fokus på kvinnornas sjukdomar

• Stärkt samverkan emellan kommunerna och regionen

• Minska klyftorna mellan kust och inland

• Värna traditioner, men se över det som behöver reformeras

Moderaterna går till val med en ’att-göra-lista’ som är lång, 
energisk, målmedveten, men också hoppfull i alla måsten. 
Läs mer om detta på https://moderaterna.se/norrbotten/
var-politik/
Jag vill be dig om ditt förtroende och ditt kryss för att kunna 
driva frågorna för tillgänglig sjukvård, utveckling och hopp i 
vårt Norrbotten.

Birgit Meier-Thunborg, Porjus
Kandidat #5 
Regionfullmäktige 2022Norrbotten.

Vem är du?

Jag heter Tomas Junkka. Jag är 71 år och bor i Koskullskulle 

Varför har du valt att engagera dig politiskt och kandidera till kommunfullmäktige? 

Jag tycker att det är viktigt att många engagerar sig i det politiska arbetet på alla samhällsnivåer. 

Vilka frågor är viktiga för dig?

Jag brinner för att utveckla de lokala föreningarna och den lokala demokratin.

Hur ser du på kommunens framtid?

Kommunens står inför stora möjligheter och stora utmaningar som vi måste ta tillvara på. 

Vilken plats på fullmäktigelistan står du ?

Jag står på plats 6 på socialdemokraternas Kommunfullmäktigelista.

Vi vill att alla ska kunna dricka riktigt gott kaffe på sin
arbetsplats. Med gott kaffe menar vi inte bara god smak,
utan också ett ansvar för en hållbar utveckling. 
Hör av dig så berättar vi mer!

Godaste kaffet på jobbet

Beansincup.se
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Malmbergsvägen 8A 3 rok 76.5 kvm
Pris 1 200 000 kr
Vån 4 Avgift 5 626 kr Hiss Ja EP 97 kWh/kvm/år
Visas Torsdag 1/9 kl. 17.00-17.30 och Tisdag 6/9 kl. 16.00-
16.30. Anmälan krävs.
Centrum/Bostadsrättslägenhet

Keskijärvi 36 2 rok 60 kvm
Pris 900 000 kr
Tomt 1 125 kvm EP Beställd
Visas Torsdag 1/9 kl. 18.30-19.15 och Tisdag 6/9 kl. 17.30-
18.00. Anmälan krävs. 
Keskijärvi/Fritidshus

Sjötorgsgatan 9 4 rok 106 kvm
Pris 1 600 000 kr
Tomt 770 kvm EP 212 kWh/kvm/år
Visas Torsdag 1/9 kl. 16.00-16.30. Anmälan krävs.

Centrum/Villa

Skogsvägen 3  rok 115 kvm
Tomt 1 073 kvm EP Beställd
Kontakta mäklaren för mer information.

Silfwerbrandshöjden/Villa

VarudeklareratRotvägen 18 4 rok 104 kvm
Tomt 509 kvm EP Beställd
Kontakta mäklaren för mer information. 

Mellanområdet/Villa

Varudeklarerat

Luleåvägen 26 4 rok 120 kvm
Tomt 800 kvm EP Beställd
Kontakta mäklaren för mer information. 

Silfwerbrandshöjden/Villa

Varudeklarerat

Kvikkjokk 3:74  rok  kvm
Pris 700 000 kr
Tomt 1 462 kvm EP Behövs ej
Kontakta mäklaren för mer information.

Kvikkjokk/Tomt

Kontakta din lokala 
mäklare i Gällivare

Sanna Pohjanen
Fastighetsmäklare Certi. Nyproduktion
070-101 40 72
sanna.pohjanen@svenskfast.se

Svensk Fastighetsförmedling
Gällivare
Storgatan 11
T 0970-158 50

svenskfast.se/gallivare
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Gällivare Skytteförening
SKYTTESTART

UNGDOMSTRÄNING
Måndag 5 sept kl 18.00
Malmbergets sporthall

Handikappföreningarna
inbjuder sina medlemmar till

Lördag 3 september kl. 12.00
i Sandviken, Gällivare

Välkommen!
Funktionsrätt

Lotteri · Vi bjuder på korv och fika

GEMENSAM 
KORVGRILLNING

REUMATIKERFÖRENINGEN

OBS! 
Inställes 
vid regn

SKPF AVD 84 GÄLLIVARE/JOKKMOKK 

INBJUDER MEDLEMMARNA TILL 
EN DAGSRESA TILL NYA KIRUNA

 

 
AVG.  22-09-13. Jokkmokk busstation 08.00 

Gällivare busstation 09.30 
Vi bjuder på ka�e, the, macka på vägen upp. Guidning i 
Kiruna samt lunch. Ni får även egen tid i Kiruna. 
Hemfärd ca 15.00. 

Kostnad 200 kr inbetalas på konto. 8264-4,63 146 764-4 
Swish 123-096 77 37. Glöm inte skriva namn på 
inbetalningen.

Anmälan Jokkmokk Aina 070 218 68 25 
Gällivare Asta 076 827 0387
Anmäl även ev. Specialkost. 
Sista anmälnings och betalningsdag 22-09-09.

Varmt välkomna till en trevlig dag, önskar styrelsen.
Välkomna! /Styrelsen

Föreningslokalen, Backskolan

FREDAG 9 SEPTEMBER KL 18.00

HÖSTFEST

Välkomst drink, Tacos, Efterrätt med kaffe
Pris 200kr. Musik Sten H.

Anmälan till Britta M tel. 070-200 29 75 
Senast måndag 5 sept. Obs. bindande anmälan

Besök gärna hemsidan:
spfseniorernagällivare.se

����
�������������������

Skaulo Puoltikasvaara
Folkets Hus

Stort tack
till alla

sponsorer
2022

JONNY UVÉN

Terrängstafett 42 195

www.soutujarvi.se | info@soutujarvi.se | 079-100 43 73             Terrängstafett - 42 195

Terrängstafett 42 195

 

Kurt Kalla #7 Bengt Flykt #13

Näringsliv, Samhälle 

& Kommunikationer.

Vi brinner för

UTVECKLING 

Manskören Berget mullrar igen!
Man, kille, gubbe: haka på och ha kul!
Säsongstart onsdag 7 september kl.18.00 
Sjöparksskola, musiksalarna

Körledare: 
Simon Lundmark, Pernilla Fagerlönn

Nya och gamla sångare välkomnas!

Bergströms Lönebyrå

070-372 17 36
anki@bergstroms-lonebyra.se
www.bergstroms-lonebyra.se 

Lön | Bokföring | Bokslut 
Deklaration

 

GOD EKONOMI &
BALANSERAD 
BUDGET

Gällivare Moderaterna

Handarbetsgrupp  Tisdag kl. 13.00
Paraffinbad för händerna Onsdag kl. 10.00
Gympagrupp med stav Onsdag kl. 11.00
Enkel mobilkurs  Torsdag kl. 13.00
Bassängträningen för medlemmar på Lasarettet 
är igång på Måndagar och Torsdagar 17.00

Startar följande kurser på Guldet v.35

REUMATIKERFÖRENINGEN
GÄLLIVARE

VÄLKOMMEN!Övrig information: 070-242 48 97

MEDLEMSMÖTE
Föreningslokalen, Backskolan

Välkomna!

 Onsdagen den 7 sept kl 14.00
Representanter från TOP-bostäder 

informerar om kommande Trygghetsboende
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REA

50%
Trädgårdsmaskiner

& Grill upp till

Begränsat antal

Mån-Fre 10-18
Lör 10-14

Elon Malmfälten
Handelsvägen 2
0970-140 95GÄLLIVARE

Grill: Kolgrill, Gasolgrill & Elgrill

 Gå bakom klippare: Bensinklippare & Elklippare

Häcksax: Bensin & EL

Grästrimmer: Bensin & EL

NU ÖPPNAR VI  IGEN

Stenskottslagning 0-200 kr, beroende på försäkringsbolag, vid minst halvförsäkring. Vid rutbyte, uppge om du vill ha lånebil när du bokar. Erbjudandet gäller t.o.m. 22.10.31

5/9 slår vi upp portarna på Borrvägen 5 i Gällivare igen! 
Det ska vi fira. Vi bjuder på gratis torkarblad från Bosch (värde 449 kr) 

när vi byter din vindruta. Stenskott? Att laga kostar från 0 kronor
 och tar bara 30 minuter. Välkomna in!

BORRVÄGEN 5,  GÄLLIVARE 
ÖPPE T TIDER:  MÅN-TORS 7.00-17.00 • FRE 7.00-16.00
BOK A TID PÅ RYDSBILGL AS.SE ELLER RING 0771-411 411

FRI LÅNEBIL VID 
BY TE AV VINDRUTA
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Gällivare församling 
Postadress: Box 98, 982 21 Gällivare 
gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/gallivare 

Besöksadress: Masgatan 13, Malmberget 
Besökstider: Mån, tis, fre 09–12, tor 13–15, ons stängt 
Telefon vxl 0970-755 30, mån–tor 08–15, fre 08–12
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus 

31/8–7/9 2022
Söndagens tema: Friheten i Kristus

Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 4/9 kl 11.00 Högmässa, Berit Kero Jakobsson, 
   David Larsson

Gällivare gamla kyrka
Torsdag  1/9 kl 18.00 Veckogudstjänst,  
   Berit Kero Jakobsson, David Larsson

Gällivare kyrka
Onsdag  7/9 kl 18.00 Veckomässa, Anders Bondesson,  
   Anders Näsholm

Församlingshemmet Malmberget
Onsdag 31/8 kl 19.00 Sámegiel sálbmalávlun /
   Sámegiel sálmmalávllom /  
   Samisk psalmsång
   Sänds även på webben

Prästgården Gällivare
Tisdag 6/9 kl 12.00 Syföreningen 
Tisdag 6/9 kl 18.30 Hantverkskafé

Lapphärbärget
Måndag 5/9 kl 15.00 Efter plugget 4–6

svenskakyrkan.se/gallivare

Hantverkskafé
Välkommen att inspireras och inspirera. Ta 
med din stickning, virkning, bandvävning, 
sömnad, nålbindning etc. Vi bjuder på fika.

PRÄSTGÅRDEN, GÄLLIVARE 
Terminsstart 6 september kl 18.30,
20/9, 4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 6/12

För info, kontakta Tomas Åberg, 097022179
eller tomas.h.aberg@svenskakyrkan.se

BOKKAFÉ
Tisdag 13 september kl 19.00

Amor Towles – Lincoln highway
Välkommen till en kväll med god litteratur,  
goda samtal, te och scones framför den  
öppna spisen. Vi träffas i prästgården i  

Gällivare, Kaitumvägen 4.
För mer info, kontakta Tomas Åberg, 097022179

eller tomas.h.aberg@svenskakyrkan.se

EFTER  PLUGGE T
Efter Plugget 1-3 är en grupp för dig som går 
i årskurs 1-3 där vi hittar på en massa roliga  
saker. Det blir bland annat: fika, pysslande, en  
massa lek samt funderande kring olika saker i livet. 
Vi träffas på torsdagar klockan 14.30–16.00 i Lapp-
härbärget, med drop-in från 14.00 och möjlighet 
att stanna kvar till 16.30 och ansluta till barnkören.

Efter Plugget 4-6 är en grupp för dig som går i 
årskurs 4-6. Kom och häng efter skolan! Vi leker,  
fikar, pysslar och träffar kompisar. Under träffen  
funderar och grubblar vi tillsammans om  
olika saker i livet. Vi ses på måndagar 15.30–17.00,  
med drop-in tid från klockan 15.00 med möjlighet 
för tid att få läxhjälp eller att bara komma och vara.

Kontaktperson: Jan Ziewersson, 0970-241 33

SJUNG I BARNKÖR!
Gillar du att sjunga, träffa nya kompisar och ha 
kul? Är du mellan 6 och 11 år? Kom då och var 
med i Svenska kyrkans barnkör! Vi träffas i Lapp-
härbärget på torsdagar 16.30-17.30. Välkommen!
TERMINSSTART TORSDAG 8 SEPTEMBER

Kontaktperson: Jan Ziewersson, 0970-241 33

Gällivare kyrkliga syförening
Syföreningen är en öppen gemen skap 
för alla. Välkommen till en trivsam 
stund tillsammans i Gällivare prästgård 
tisdag 6 september kl 12.00–14.00
För frågor eller anordnande av  
samåkning, kontakta Carina Larsson 
0970-755 36

Vill du sjunga i kör?
Gällivare kyrkokör är en blandad kör som  
med verkar regelbundet i gudstjänster och 
även ger någon egen konsert varje termin. 
Kontakta David Larsson, 0970-755 40 eller  
david.l.larsson@svenskakyrkan.se för mer info.

Popupkören 

övar i Gällivare Kyrka måndag 5/9 kl 18-19:30, 
nya och gamla sångare varmt välkomna!

Vill DU samtala och utforska mer om livet, 
tron och Jesus? Kom då hungrig och nyfiken,
till Prästgården i Gällivare den 8/9 kl 17.00.

Frågor och anmälan till Tomas Åberg,  
072-217 49 86. Välkomna!

NYTT LIV
Föreningsgatan 9

Dokkas bönhus 
Gudstjänst, sön kl 14

VÄSTLAESTADIANSKA
FÖRSAMLINGEN  

Gällivare, Vinbärsvägen 23  
Gudstjänst, sön kl 15
Barn- & ungdomsverksamhet, 
tors kl 18 

MISSIONSFÖRSAMLINGEN
GÄLLIVARE, EN DEL AV EQUMENIAKYRKAN

Equmeniakyrkan

JESUS SADE:JAG ÄR LIVETS BRÖD, 
DEN SOM KOMMER TILL MIG SKALL 
ALDRIG HUNGRA OCH DEN SOM TROR 
PÅ MIG SKALL ALDRIG NÅGONSIN 
TÖRSTA   (Joh 6:35)

Måndag - Torsdag  kl 17.00 Bön
Fredag kl 22.00 Kvällsbön
Söndag kl 17.00 Gudstjänst, 
Sameevangelist Nils Bueng, Norge

Hjärtligt välkomna! 

Du är välkommen att besöka 
våra gudstjänster! 
För mer info och kontakt se: 
vastlaestadianskaforsamlingen.se

Varmt välkommen!

info: pingstkyrkangallivare.se 

 

kyrktorget.se/missionsforsam
lingen.gallivare
Info/anmälan sms 070-8520789
Swish 123 312 76 28
Scoutlokalen, 
Lasarettsgat.25, Gve

Pingstkyrka

Jesus sade till henne: ”Jag
är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig, ska
leva om han än dör.” Joh 
11:25

Tisdag kl 18.00
Bönesamling
Fredag kl 19.00
UG- Ungdomsgruppen
Se hemsidan för
plats & innehåll!
Söndag kl 16.00
Församlingsmöte
därefter Gudstjänst
KLUBBEN börjar igen!
Öppet för barn från 6 år.

Veckans bibelord:

Alla varmt välkomna!
Sön 4/9 kl.11 GUDSTJÄNST gäst 
Maria Johansson, förlängt kyrkfika 
med framtidssamtal.
Tisd 6/9 kl.11-13 ÖPPEN KYRKA
Tisd 6/9 kl.18.30 SCOUTSTART 
googla scoutmalmberget.
BARNMUSIK start tisd 27/9 
kl.10-11.30 föranmäl sms.

Lymf-,Käk-,Klassisk-, 
Behandl.massage & Kiroterapi beh. 
Bokn.telefon: 076-110 29 51 
Bokn.länk: http://sjokantensmassage.bokadirekt.se

Klipp ut och spara
annonsen

Lasarettsgatan 30 (Fd Hellis Blommor)

 
TRYGGHET &
STUDIERO!
Behöriga lärare

Eva Alriksson #4Ann-Sofi Aspebo #18

Gällivare Moderaterna
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BLÅ FORELL
FOLKETS HUS GÄLLIVARE

www.gellivarefolketshus.com    

Där kräftorna sjunger

 

Från: 11 år
Längd: 2 tim 6 min

Onsdag 7/9  19.00
120:-

Septemberbuketten

Hortensia dröm

Mellan

345KR

575KR 395KR

Öppet: Vard 9.30–18.00 • Lör 10.00–15.00 • Norrskensgallerian, Gällivare • Tel 0970-101 76
Handla när det passar dig på irisblomsterhandel.interflorabutiker.se

Vi välkomnar hösten!

Varm Kram

Liten

475KR

Hortensia 
boxen
495KR

Stor sortering på
Calluna Ljung • Calluna ”trio” • Prydnadsskål
Silvergirlang • Erica Ljung • m.m.

NNi som har däckhotelli som har däckhotell
behöver göra erbehöver göra er

uthämtning senast uthämtning senast 30/9.30/9.
  

Ring oss eller kom in till vårRing oss eller kom in till vår
butik förbutik för uthämtning eller uthämtning eller

vid frågor.vid frågor.
  

VÅR  DÄCKVERKSTAD
I GÄLLIVARE UPPHÖR.

 

Vid frågor kontakta vår butik.
Telefon: 0970-55350

I samarbete medFinansiärer

Vill du som företag, förening, privat-
person sälja råvaror, bakverk, fika  
eller mat?

Välkommen att vara med! 
Ingen kostnad om du tar eget bord/
stånd med dig. 250 kr om du vill ha 
en plats med bord.

Begränsat antal platser.
Anmäl dig senast 4 september till: 
daniel.sonntag@gallivare.se

Lördag 
24 september 
kl. 11:00-16:00
Trädgården på 
Storgatan 10, 

Gällivare

En lokal matmarknad och 
ny mötesplats i Gällivare.  
Njut av mat och möten, musik, 
aktiviteter för barn, Pop-Up 
workshop med LTU. Vi njuter 
av platsen, maten och tar 
emot tankar om platsens 
framtid.

Festival
Försmak

Välkommen!

ONSDAG-TORSDAG kl.10-18
vid Norrskensgallerian

Jokkmokks Skor
i Gällivare 

SCOUTSTART 6/9  
9-17 år Tisdagar kl.18.30-20. 
FamiljeScout start 17/9 kl.11-13. 
Scoutlokalen Lasarettgat. 25, 
Gällivare, gavelingången. 
Välkomna gamla och nya scouter! 
http://scoutmalmberget.wordpress.com 
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   69    90 /kg 

 BENFRI KARRÉ 
 Ursprung Sverige.   Ca 1100 g.   I bit.   

Max 2 köp/hushåll. 

KLIPP!
MINST 25% RABATT

deli-diskendeli-disken
Välko� en ti� 

Välko� en ti� 

köket

Välko� en ti� 

bageriet

   20  k   /kg 

 ÄPPLEN GOLDEN 
DELICIOUS 

 ICA. Italien.     Klass 1. 

   25  k  
 FINBLADIGA 

SALLATER I PÅSE 
 ICA.   65 g.     

Jfr pris 192:31/kg.    

 2 
för

ti� måltiden

   25  k   /st 

 BABYPLOMMON-
TOMATER I ASK 

 ICA. Marocko/Spanien.   500 g.   Klass 1.   
Jfr pris 50:00/kg.    

   25  k   /st 

 PLOMMON I KORG 
 ICA. Spanien/Italien.   800 g.   Klass 1.   

Jfr pris 31:25/kg.    

69 90 /frp 

 BLANDFÄRS 
 Nyhléns Hugosons.   800 g.       

Ord pris 79:95/frp. 

Du sparar

 10  05 
Härifrån:

Norrbotten69 k   /kg 

 RIMMAT SIDFLÄSK 
 Nyhléns Hugosons.   Ca 800 g.       

Ord pris 89:95/kg. 

Du sparar

 20  95 
Härifrån:

Norrbotten36   90 /frp 

 NORRLANDSFALU 
 Nyhléns Hugosons.   800 g.       

Ord pris 54:95/frp.

KLIPP!
MINST 25% RABATT

Du sparar

 18  05 

Härifrån:
Norrbotten 18k /st

 PITEPALT, KROPPKAKOR 
 Nyhléns Hugosons.   330 g.       

Ord pris 24:95/st.

KLIPP!
MINST 25% RABATT

Du sparar

 6  95 

Härifrån:
Norrbotten

29   90 /frp 

 GRILLKORV TJOCK 
 Nyhléns Hugosons.   500 g.       

Ord pris 42:95/frp.

KLIPP!
MINST 25% RABATT

Du sparar

 13  05 

Härifrån:
Norrbotten

MJUKKAKAN  
 Olofssons bageri.   450 g.       
Ord pris 29:95/st.     

KLIPP!
MINST 25% RABATT

 22k /frp

Du sparar

 795  /st

Härifrån:
Norrbotten

 SKIVAD ROSTBIFF 
 Ursprung Sverige.   Ca 600 g.      

   169  k   /kg 
 HÖGREV 

 Ursprung Sverige.   Ca 1100 g.   I bit.  

   129  k   /kg 

 FYLLD NZ-PAJ 
 NZ–pie. Katrineholm.   260 g. 
  Olika fyllningar.     
Ord pris 59:95/st. 

KLIPP!
MINST 25% RABATT

40 k /st

Du sparar

 19  95 

36
 NORRLANDSFALU 

 Nyhléns Hugosons.   800 g.       
Ord pris 54:95/frp.

Norrbotten

 GRILLKORV TJOCK 

 05 

   59    90 /kg 

 KASSLER 
 ICA. Ursprung Sverige.   Ca 600 g.     

Jfr pris 59:90/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

   20  k   /st 

 GRÖNA KÄRNFRIA 
DRUVOR I ASK 

 ICA. Spanien/Grekland.   500 g.   Klass 1.   
Jfr pris 40:00/kg.    

bageriet

 RUSTIKBAGUETTE 
 Kvantumbageriet.   392 g. 
  Butiksbakat.     
Ord pris 22:95/st. 

KLIPP!
MINST 25% RABATT

 15k /st

Du sparar

 795  /st

39   90 /st 

FALUKORV BASTURÖKT
 Nordchark.   500 g.       
Ord pris 54:95/st.

KLIPP!
MINST 25% RABATT

Du sparar

 15  05 

Härifrån:
Norrbotten

FLATRÖKT SKINKA
 Nyhléns Hugosons.     Skivad.     
Ord pris 26:00/hg.   

20k /hg

Du sparar

6k /hg

Härifrån:
Norrbotten

Vi älskar 

Mat
människor och Norrland!

Alltid lite bättre!

7–23Öppet
alla dagar 

Gäller v35 • 31/8–4/9 Gällivare
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Mat
människor och Norrland!

Alltid lite bättre!

7–23Öppet
alla dagar 

Gäller v35 • 31/8–4/9 Gällivare
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Vem är du? 
Jag heter Rolf Häggkvist 71 år, har fru och 5 barn 

Varför har du valt att engagera dig politiskt och kandidera till kommunfullmäktige? 
Mitt engagemang kommer sig av att jag tror på ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt 

Vilka frågor är viktiga för dig?
Skolan är en hjärtefråga en del av detta är att förbjuda vinstuttag i välfärden kunna återinvestera 

pengarna i löner lärartäthet

Hur ser du på kommunens framtid?

Kommunen har en enorm framtid med den gröna omställningen .För att bli 20000 medborgare bör 
focus vara på bostadsbyggandet och med det mindre fly in fly out det generar större skatteintäkter

Vilken plats på fullmäktigelistan står du ?

Plats 14

Gällivare Moderaterna 

Följ oss på Facebook;  
Moderaterna i Gällivare 

Marina Eriksson nr 9 
på regionlistan 

Alla Gällivarebor har rätt till en sammanhållen, kvalitativ 
vård och omsorg. Därför måste Gällivare kommun och 
Region Norrbotten fördjupa samarbetet för en person-

centrerad vård där just DU är huvudpersonen.  

Det krävs högre medicinsk kompetens och kontinuitet i 
kontakten mellan patienten och vården och det behövs 

sammanhållna vårdkedjor och då är det en förutsätt-
ning att hemsjukvården tillhör regionen. Regionen i 

Norrbotten ska ha ansvaret för all sjukvård. 

Regionen skall ha 
 ansvaret för  

hemsjukvården. 

KIRUNA
0980-669 70

kiruna@cramo.com

GÄLLIVARE
0970-644 50

gallivare@cramo.com

LULEÅ
0920-23 35 80

lulea@cramo.com

PITEÅ
0911-23 27 50

pitea@cramo.com

www.cramo.com | Öppettider: 07.00–16.00

STORSÄLJANDE SYSTEM 
FÖR DOLT MONTAGE

HDS MONTVERKTYG 110-150 V4
ARTIKELNR: 01827556

HYR DITT  
HDS VERKTYG 

PÅ CRAMO

TRALLSKRUV DOLD 4.8X60 A4-250
ARTIKELNR: 05827428

449:- /P250
exkl. moms

TRALLSKRUV ESSDECK MAX 
4.8X55 A2

ARTIKELNR: 05827434

PROFFSENS 
FAVORIT

299:- /P250
exkl. moms

ESSDECK MAX95:- /P2
exkl. moms

BITS TX15 X 
100 X:S -2

ARTIKELNR: 05827166

Vi bryr oss! Adviva Företagshälsa arbetar 
hälsofrämjande, förbyggande, rehabiliterande och 
systematiskt med arbetsmiljö för att förebygga ohälsa 
och olycksfall. Adviva Företagshälsa erbjuder personlig, 
omtänksam och trygg expertkunskap inom hälsa och 
arbetsmiljö. Kontakt: fhv@adviva.se telefon 0970-24880

Kan Du rädda liv?
Fler än 25 personer 
drabbas varje dag av plötsligt hjärtstopp!
Adviva Företagshälsa erbjuder utbildning i hjärt-lungräddning 

enligt HLR-rådets riktlinjer med väl utbildade instruktörer.

Har ni den beredskapen som krävs på ert företag?
Vi utbildar hela arbetsplatser och eller mindre grupper. 

Har ni någon eller en hel arbetsgrupp som behöver utbildning i: 
• Hjärt-lungräddning inkl. hjärtstartare
• Luftvägsstopp
• Första hjälpen

Verkar detta intressant?
Välkommen att höra av Er till oss via mail eller telefon.
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Rösta för ett 
nytt Gällivare

Gällivare. Staden ovanför polcirkeln 
med sina två gruvor, ett länssjukhus, 
ett eget lågfjäll att åka skidor på 
och alla de möjligheter som låg 
arbetslöshet och en urstark industri 
medför. 

Här finns midnattssol och 
norrsken. Innovationskraft och 
entreprenörsanda. 

Här finns också många utmaningar 
som en konsekvens av usla politiska 
beslut!

Sverigedemokraterna förstår hur 
rekordhöga drivmedelspriser 
begränsar människors frihet när 
avstånden är långa. 

Vi förstår att infrastruktursatsningar 
måste göras här för att 
hastighetsgränserna inte ska sänkas. 

Vi förstår att samhälls- och 
kommersiell service måste stärkas 
på landsbygden och vi förstår att 
även människor i Norrbottens inland 
har rätt till trygghet genom polisiär 
närvaro.  

Vi förstår också att situationen i 
Östra Malmberget måste lösas, att 
fler bostäder måste byggas, att 
vård, skola och omsorg måste vara 
politikens primära fokus och att 
man måste handskas varsamt med 
kommunmedborgarnas pengar.

Vi tror inte på skrytbyggen. Vi tror 
inte på tre kommunalråd. Vi tror inte 
på att skuldsätta medborgarna för 
generationer framåt. Vi tror på sunt 
förnuft!

Tror även du på sunt förnuft? Rösta 
på Sverigedemokraterna den 11 
september!

Gällivare
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Karl-Erik Taivalsaari

Som Vänsterpartist kommer jag arbeta för att äldre ska 
kunna bo tryggt i bra bostäder till rimliga kostnader. I vår 
kommun ska alla skolor arbeta utifrån perspektivet ”En 
skola för livet för alla”.
Under den kommande mandatperioden kommer jag 
att arbeta för:
· att erbjuda skolfrukost på försök, mer hälsofrämjande 
  arbete i samverkan med föreningar och skapa fler mötes-
  platser utifrån barns och ungas behov – bättre psykisk och 
  fysisk hälsa stärker skolresultaten. 
· att fortsätta satsningar på vår oslipade diamant, Dundret. 
  Folketsberg är en viktig del i attraktiviteten för ortsbor och
  turister, även som motor i utveckling av besöksnäringen.

Ett Gällivare för alla = Vänsterpartiet det rätta!

Gällivare Moderaterna 
Följ oss på FaceBook:  Gällivare Moderaterna 

Rösta på Moderaterna för att ordning och reda i kommunen 

STOPPA  
KAOSET I  
KOMMUNEN! 
Inte nog med att vi har avlönat tre kommunalråd under 
mandatperioden. De har även i kommunens politiska 
organisation bytt ordförande och ledamöter varje år!  

Detta har skapat otydlighet och förvirring bland kom-
munens tjänstemän som fått nya chefer hela tiden. Kort 
sagt har det skapats ett kaos i den kommunala förvalt-
ningen. Och resultatet ser vi alla…  

NEJ!
Till 3

Kommunal-
råd

Vill du bli en av oss? Vi söker personal till produk-
tionsköket på Gällivare Sjukhus för arbete måndag 
till fredag. Arbetsuppgifterna består bl a av produk-
tion av mat, förpackning och etikettering av produce-
rade komponenter, beredning av sallader och 
efterrätter, disk och städning samt övrigt i kök 
förekommande arbetsuppgifter. 
Viss kassahantering kan förekomma.

Du ska vilja samarbeta och ha ett bra sinne för 
ordning och reda. Du ska ha goda kunskaper i 
svenska språket både i tal och skrift. Utbildning 
inom kost samt erfarenhet av tidigare arbete är 
meriterande. Det viktigaste är dock att du visar 
intresse för att lära dig och är arbetsvillig! 
Kollektivavtal finns. Lön enligt avtal.

Är du intresserad? Maila in din ansökan på:

Matlaget söker vikarierande 
Köksbiträden!

info@matlaget.gellivare.se

 
Gällivare Moderaterna

Kryssa mig!

Bättre miljö på våra 
äldreboenden
Mer utbildad personal 
som pratar Svenska
Öka den sociala samvaron 
på våra äldreboenden 

Kjell Sundvall #12

RESPEKT 
för våra äldre...

Vi vill att alla ska kunna dricka riktigt gott kaffe på sin
arbetsplats. Med gott kaffe menar vi inte bara god smak,
utan också ett ansvar för en hållbar utveckling. 
Hör av dig så berättar vi mer!

Godaste kaffet på jobbet

Beansincup.se

ÖPPETTIDERNA GÄLLER FRÅN 
SEPTEMBER 2022 TILL APRIL 2023

 

BIBLIOTEKETSBIBLIOTEKETS
ÖPPETTIDERÖPPETTIDER  

  Måndag 
Tisdag  
Onsdag  
Torsdag  
Fredag  
Lördag 

BUORISBOAHTEM! BURES BOAHTIN! TERVETULOA! 
VÄLKOMMEN! 

0970-818171

10-19
10-19 
10-19 
12-16  
12-16  
12-15

bibliotek@gallivare.sewww.bibblo.se

GÄLLIVARE BIBLIOTEK, HANTVERKAREGATAN 5

BÄRGNING • STARTHJÄLP • LÅSÖPPNING

Hakkas
Ingemar 0975-102 00

Godkänd av alla försäkringsbolag.

Gällivare
Anton 0970-155 50

TRANSPORTER • JOURREP • 24 TIMMAR
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Gällivare Sjukhus har 
en viktig roll i länet! 

Gällivare Moderaterna 
Följ oss på Facebook; Moderaterna i Gällivare 

En röst på moderaterna stärker Gällivare Sjukhus roll som  
förstärkt länsdelssjukhus. 

 
Våra kandidater till regionfullmäktige: 

Det geografiska läget är anledningen till att Gällivare Sjukhus 
och Sunderby Sjukhus har rollen som akutsjukhus i Länet.  
Då klarar Regionen att uppfylla Socialstyrelsens krav på att 
kunna nå huvuddelen av länets befolkning inom två timmar.  

Geografin kan ingen ändra på! 

# 9 Marina 
Eriksson 

# 24 Katarina   
Nilsson 

# 19 Ingela 
Paulisdotter 

# 27 Kjell      
Sundvall 

20% RABATT
på Maria Åkerberg

20% 
RABATT
på utvalda 

produkter från 
Exuviance.

50% 
RABATT
på utvalda

reseprodukter

50-70% 
RABATT
på smycken

50% 
RABATT

på alla läppstift

www.hudvardskliniken.nu

Vem är du ? 
Gunnel Eriksson 71 år. Pensionär, tidigare arbetsterapeut

Varför har du valt att engagera dig politiskt och kandidera till kommunfullmäktige? 
Jag har valt att engagera mig politiskt för att stödja socialdemokratiska värderingar som allas lika värde 
och att skyddsnät skall kvarstå och utvecklas när i livet de behövs oavsett ålder.

Vilken frågor är viktiga för dig?
Viktiga frågor för mig är trygghetsfrågor genom livet och att skyddsnätet skall finnas när det behövs.
Rättvis fördelning av ekonomiska resurser och att ex barnen får en trygg uppväxt och de äldre en trygg 
ålderdom Jag är också allmänintresserad av samhällsfrågor ex. boende, Viktigt med att se på helheten i 
de åtgärder som görs. 

Hur ser du på kommunens framtid?
Kommunens framtid ser positiv ut med tanke på våra tillgångar med malm och skog. Viktigt beakta att 
naturtillgångar ej är oändliga och vi bör tänka långsiktigt ex miljö och Jag önskar att pengar i stor 
utsträckning går tillbaka till vår Region och Kommun. 

Vilken plats på fullmäktigelistan står du ?
Jag står på plats 11

Tel: 0970-248 60 • Fax: 0970-215 50 • Järnvägsgatan 13, Malmberget

ALLT I FÄRG OCH I OLIKA FORMER, RUNDA, 

FYRKANTIGA, ELLER UTSKURNA HELT EFTER 

EGET ÖNSKEMÅL!

BREDA SKYLTAR, DEKALER, KLISTERMÄRKEN, BANDEROLLER.

Oavsett hur krävande och detaljerat en grafik skall printas med är PRO4 

XR-640 en optimal lösning med en materialbredd på hela 160 cm!  

Roland XR-640:s färgbredd, med sju färger CMYKlclm & ljust svart ger 

även det ett brett spectrum som kan användas till produktion av olika typer 

av applikationer såsom klistermärken, skyltgrafik, banderoller, affischer, canvas 

och folie till carwrap. Stort urval av material finns att välja på, 

bl a vinyl, spinnacker, solfilm, ljuslådefilm med mera. 

Passar allt från lastbilar till cd-skivor.

BRETT!!Nu snackar vi Nu snackar vi 
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0970-100 90 • Storgatan 4
www.pekingpalace.se

10-14

kinamat

Lunch Buffe  serveras måndag - fredag  
kl. 10- 14  Inkl. sallad, dryck 33 cl och kaffe.

120:-

0970 - 170 30 • Malmbergsv. 1

Vi gör även matlådor för avhämtning
RING OCH BESTÄLL 0970-170 30

MÅN-FRE 10:00-20:00 
LÖRDAG 12:00-20:00 
SÖNDAG STÄNGT

110:-

VI HAR ÖPPET 
FÖR LUNCH

kl.10-15 

Onsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Kyckling vingar, 
Friterad kyckling, Biff med lök, Kyckling i svartpeppar, 
Mongolian fläsk, Nudlar med ägg och grönsaker
Torsdag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Köttbullar i 
soyabönor sås, Friterad kyckling, Kanton biff, Spenat 
kyckling i curry sås, Fläsk a la Peking, Pasta med ägg 
och grönsaker
Fredag: Vegetariska vårrullar, Räkchips, Spring chicken, 
Friterad kyckling, Biff med grönsaker i oyster sås, Hakka 
chili kyckling, Fläsk med grönsaker, Nudlar med ägg och 
grönsaker
Måndag: Vegetariska vårrullar, Stekta blandade 
grönsaker, Kyckling spett, Friterad kyckling, Biff med lök, 
Kyckling i röd curry sås, Manchurian fläsk, Pasta med 
ägg och grönsaker
Tisdag: STÄNGT

Onsdag: Wokade kyckling rödcurry bambuskott (stark) Wokade 
fläskkött med grönsaker. Wokade kyckling med thai sweetchili sås  lök, 
grönsaker. Wokade glasnudlar  med ägg, grönsaker. Friterade fläskfilé
Friterade vegetarisk vårrullar
Torsdag: Fläskkött musamancurry kokosmjölk lök grönsaker (stark)
Wokade kyckling med rödchilifrukt bambuskott (stark). Wokade  
fläskkött med  grönsaker. Szechuan kyckling. Wokade gul nudlar  med 
grönsaker. Friterade vegetarisk vårrullar. Wokade fisk med sötsur sås 
grönsaker
Fredag: Nötkött rödcurry kokosmjölk grönsaker (stark). Wokade 
kyckling med grönsaker. Biff med bambuskott. Friterade kyckling
Friterade vegetarisk vårrullar. Wokade äggnudlar grönsaker

Måndag: Stängt
Tisdag:  Nötkött panangcurry kokosmjölk grönsaker(stark). Wokade  
fläskkött med söt sursås. Wokade kyckling med grönsaker. Wokade 
glasnudlar grönsaker. Friterade vegetarisk vårrullar. Friterade kyckling

0970-176 85 • Storgatan 21

10-14 120:-

Lunchguiden      Lunchguiden      

0970-191 43 • Sjukhuset Källg. 14

Restaurang 
Kristallen
Gällivare Sjukhus

11-13.00 100:-

Onsdag: Pizza buffe
Vegetarisk pizza

Torsdag: Kycklingspett med ris och kall sås
Vegetarisk pastagratäng med sojaprotein

Fredag: Laxpudding med skirat smör
Vegetariska Vårrullar med ris

Måndag: Kebabgryta med ris
Vegetarisk/Vegan linsgryta med röd curry och ris

Tisdag: Panangkycklinggryta med basmatiris
Vegetarisk brunabönor med grönsaksfräs

Med reservation för förändringar.

Bröd, dryck och kaffe
på maten ingår

 

Gällivare Moderaterna

Jakt, Fiske &
Friluftsliv

STATEN ska 
förvalta STATLIG 
mark!

Mikael Lundberg # 9Ingela Paulisdotter # 23 Vi socialdemokrater vill fortsätta utvecklingen av kommunen 
och öka attraktionskraften för att fler ska vilja verka och bo här!

Om vi får väljarnas förtroende den 11 september vill vi bland annat: 
· Öka antalet kulturaktiviteter, event- och idrottsevent samt öka tillgängligheten 
  på våra kommunala anläggningar så som Friidrottshallen och Isborgen. 
· Öka tillgängligheten till våra ”smultronställen” genom att exempelvis förbättra 
  skoterleder inom tätorten, bygga fler rastplatser och anpassa Sandviken till en 
  kommunal badplats med brygga.

Håller du med oss? Rösta den 11 september!

COPYRIGHT © :
Observera att annonser där

layouten gjorts av
Kometen/Grafex

innefattas av Copyright
och får EJ införas i annat

media utan tillstånd.

Postadress:
Box 16, 983 21 Malmberget 
Besöksadress: Järnvägsgatan 13
Telefon: 0970-248 60 vx
Telefax: 0970-215 50
e-mail: kometen@grafex.se

Annonstidningen Kometen utkommer 
varje onsdag/torsdag till samtliga  
hushåll och företag i Gällivare kommun 
samt Porjus. 

Grafisk produktion:
Grafex, Malmberget.
Tryck: Tryck i Norrbotten, Luleå.
Ansvarig utgivare: Ola Johansson.
Upplaga: 12.500 ex.
Annonspris: Privatannonser: 40:- /10 
ord inkl moms. Loppisannonser 100:-. 
Personlig annons + foto 120:- inkl moms.
Manusstopp: Personliga annonser och 
radannonser senast fredag innan 
utgivningsvecka. Övriga annonser tisdag 
kl 12.00 om ej annat anges.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto. 
Faktureringsavgift 20:-.
Efter förfallodagen debiteras ränta med 
gällande diskonto + 8%.
Annonsgranskning: 
Kometen förbehåller sig rätten att
avböja olämpliga annonser.
Reklamation och fel:
Reklamationer beträffande införda 
annonser skall göras inom 3 dagar.
Beträffande fakturor inom 10 dagar.
För fel i annonser, som avlämnats till 
Kometen per telefon, är tidningen utan 
ansvar. Kometen är likaledes utan
ansvar för eventuell skada på grund av 
uteblivet eller felaktigt införande eller 
fördröjda annonssvar. 
Kometens ansvar för fel är begränsat  
till högst annonskostnaden.

Ett musikaliskt 
samarbete mellan 

kulturskolan i 
Gällivare, Polen, 

England och 
Spanien

Ljuvliga toner i en kväll 
som spänner över 

alla gränser.

Torsdag 
den 1/9 kl 19.00 

Sportbaren 
Grand Hotell 

Lappland

Fri entré

Arrangör

Varmt Välkomna!



Vecka 35  I Onsdag 31 Augusti 2022 19

DUKA UPP FÖR

HÖSTMYS

LULEÅ 0920-257 980  | BODEN 0921-551 70 | GÄLLIVARE 0970-551 70 | www.kontex.se
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KLUVEN VED
SÄLJES!

Nordvall Gällivare
40 literssäckar.

Veden är torr, 
förvarad 
under tak.

070-314 55 61

Du vet väl om att vi även har

Tel 0970-66 555 Energiplan 3, Gällivare
info@autotechab.com  

Vi är din lokala bilverkstad
för VW, Skoda och Audi

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
till samtliga bilmärken & Släpvagnar

Gå in på bds.se och klicka dig vidare
Dela upp din betalning ▸ Upp till 24 månader räntefritt

GÄLLIVARE 
0970-107 00

Bilbärgning • Tungbärgning • Låsöppning av fordon

Transporter • Starthjälp | www.vikingsverige.se

bärgningstjänst

JOKKMOKK
0971-103 00

KIRUNA
0980-101 00

facebook.com/gallivarebilteknik
Instagram: gallivarebilteknik
gallivarebilteknik.se

Gällivare Bilteknik 
Cellulosavägen 11, 98238 Gällivare
0970-175 50   

ÖPPETTIDER
Mån-fre    7-16
Lunch   12-13

Väghjälp dygnet runt:
• Bärgning av alla fordon • Starthjälp

• Jourreparationer • Låsöppning • Transporter

0970-166 20
020-912 912

För inbrottslarm & byte av lås
kontakta Roger 072-738 84 00

Säljes

Plattor
Sten/betong plattor ca 17 
kvm. Ej med betong- eller 
jordrester
073-082 90 85 

Köpes

Förtält
Dorema åretrunt förtält till 
husvagn, använd 1 vecka.
Stl: 440x240 passar de flesta 
vagnar. Nypris: 16400:- säljes 
vid snabb affär för 6400:-
076-800 33 56 

Diverse

Årets lingon/blåbär
rensade och paketerade.
Pris 70:-/kg
072-227 83 96 

Fönsterputsning
uföres
Henrik Karlsson

076-795 23 26

PLUSRADISAR
LOPPIS
Lördag 3/6 kl. 11-15
Dansens Hus

       Välkomna

LOPPIS
Lördag 3/9 kl 10-15
Lasarettsgatasn 2 (skyltat). 
Husgeråd, ryggsäckar, metspö, 
lite elektronik, böcker m m
 Välkommen!

STOR LOPPIS OCH UTFÖR-
SÄLJNING  
fredag 2/9 kl15-19.Flöjtslingan 6. 
Säljes bl a takbox, flytvästar, 
outdoorkläder, skidor, skoterklä-
der, träningskläder, kamera m 
dykhus, husgeråd och armaturer 
och mycket annat.. Jag kommer 
även att ha REA 20-50% i lilla 
butiken för att göra plats för 
nyheter!
 Varmt Välkomna!

Vänsterpartiet i Gällivare ska se till att det finns plats 
för oss alla, vi alla är unika byggstenar i det samhälle 
jag vill leva och bo i. Här har du och jag rätt att få vara 
just den vi är, vår kommun ska stå upp för allas lika 
värde. Under den kommande mandatperioden 
kommer jag att arbeta för:

· att färdigställa Multiaktivitetshuset. Det är en självklar del i 
  utvecklingen av Gällivares attraktivitet och i det att vilja bo 
  kvar och att flytta hit. Huset ska vara levande med många 
  aktiviteter och mötesplatser för alla generationer.
· att öppna en familjecentral i Gällivare med öppen förskola, 
  familjestöd, ungdomsmottagning och BVC.

Ett Gällivare för alla = Vänsterpartiet det rätta!

Lena Sjötoft

 

Gällivare Moderaterna

BOSTADSNÄRA
förskolor...

Tel 070-647 11 40
Välkommen

 

Malmheden mittemot 
Lekia infart havator. kl 11.30-16.30

 Torget i Gve kl 10 - 11

FÄRSK MANDEL & RUND 
KAFFEOST OCH ÄGG 

 Körschema finns på Facebook 

FREDAG 2/9

Jeanette Wäppling
Vänsterpartiet kommer arbeta för att fortsätta utveckla vår 
fantastiska kommun. Här ska man vilja bo och leva. Fler ska 
vilja flytta hit. Till detta behöver vi mer bostäder, bra 
förskolor, skolor. En utvecklande och rik fritid med kultur, 
idrott och friluftsliv.
Under den kommande mandatperioden kommer jag 
att arbeta för:
· att bygga bort bostadsbristen. Vi ska stimulera byggande av 
  bostäder i hela kommunen och behöver våga tänka nytt. 
  I vår kommun ska ha vi ha färdig byggbar mark. Idag tvingas
  människor tacka nej till jobb för att de inte har bostad.
· att öppna ett äldrecenter på Enen som erbjuder måltid, 
  aktiviteter, stöd och information till äldre och deras anhöriga, 
  och att landsbygdens äldre ges liknande möjligheter.

Ett Gällivare för alla = Vänsterpartiet det rätta!

Diskborste 
DeLaval

En rejäl och resurssnål diskborste från DeLaval.
Tål kokning och kemikalier och har en mycket lång hållbarhet.

GÅ IN PÅ www.ronnbacksfisk.se
Här kan du se våra ”VIP” erbjudanden och körschema. Anmäl dig så får du ett mail dagen 
innan som vi finns på din ort.  Vi borgar för absolut bästa kvalité. ”Fisk i mycket god sortering!”

Färsk
kaffe-
ost!

Torsdag 1/9
Svappavaara (Coop) 10.30-11.30
Kiruna (Hotell E10) 13.00-17.00

Torsdag 8/9
Masugnsbyn 10.00-10.30
Vettasjärvi 11.00-11.30
Nilivaara 12.00-13.00
Hakkas 14.00-15.00
Yrttivaara (Sigge)
Satter (Magnhild)

Lördag 10/9
Gällivare
(ICA Kvantum)
10.00-14.30

Hej.
Ändra tider för Svappavaara /Kiruna även i Gällivare 1/9 
Svappavaara 10.30-11.30
Kiruna 13-17VINTERFÖRVARING

av husvagnar, båtar, husbilar, 
veteranfordon m.m. i Niskanpää.

För mer info - ring Karl-Johan Outinen 
på tel. 070-510 44 18

 

Kryssa mig!

Attraktiva arbetstider 
och scheman
Normal arbets-
belastning
Bättre förut-
sättningar för 
enhetschefer 
att driva 
verksamheten 

Kjell Sundvall #12

RESPEKT 
för de 
vårdanställda

Gällivare Moderaterna
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Måndag - Fredag 06.30-17.00  
Lördag 10.00-15.00

xlbygg_colorama
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Grattis våran favorit 

på 3 årsdagen! 

Vårt varma
Tack

Kjell Albin
Åberg

till er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av

vid hans bortgång och 
begravning

Välkomna till 
minnesstund för

Fredag den 9/9, 18.00, träffas 
vi på Nostalgicaféet på 

Föreningsgatan 15.

Alla som vill delta är 
välkomna.Anmäl er till 

snow-fling@hotmail.com 
senast 7/9.

I samband startas 
Arne Engströms minnesfond, 
dit ditt bidrag ges istället för 
blommor. Minnesfonden ska 

tillse unga talangfulla bowlare 
med svårigheter, för att kunna 

fortsätta utvecklas.
Insättning sker till 

8264-4, 234331912-1

Marta-greta & Eva

* 1944-09-09   † 2022-06-07

 

Tack
till den som lämnade in 
min krycka till polisen.

Gulligt!

Kerstin

Arne Engström

  

Stort GRATTIS RALPH
på 5 årsdagen 28 augusti! 
Grattiskramar från farmor, 
farfar,  Alvar, Erika och Backus.

Våran fina Nora 3 år 29/8
Grattiskramar från 
mamma, pappa, farmor,
farfar, mormor och morfar 

Viggo 4år 2/9

Elsa 9 år 30/8

Kramar från Melwin & Othilia

Massor med grattiskramar till vårat 
busfrö. Önskar Mamma, Pappa, 

Alicia, Selma och Tova. 
Massor med grattiskramar från 
Mamma, Lukke, Milton och Noa

Grattiskramar från 
mamma, pappa och Hanna

Elsa fyllde 5 år 24 augusti

Alicia
9 år 19/7

Lucas 
7 år 29/8

Grattiskramar från 
mamma och pappa.

Vi älskar er! 

Grattiskramar till 

Agnes
som fyllt 6 år 26/8

/Pappa, Lilly, 
Fammo, Faffa, Hilo & Zorro

Ronja 1 år 31/8.

 Önskar din familj
 Grattis älskade Livia 10 år.

Grattis önskar Alice, 
mamma, pappa, mormor, farmor,
farfar, Smulan & Sötis.

Melodikrysset 

Melodikrysset lördag kl.10.03 i P4. 
Lösningen ska vara inne senast 
onsdag i nästa vecka.

Adress: 
Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 
109 12 Stockholm

Namn:

.......................................................................................
Adress:

.......................................................................................
Postadress:

.......................................................................................
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

1 2 3
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Melodikrysset v.35 - 3 september

Tel: 0970-248 60 • Fax: 0970-215 50 • Järnvägsgatan 13, Malmberget

Nu snackar vi Nu snackar vi 
Oavsett hur krävande och detaljerat en grafik skall printas med är 

PRO4 XR-640 en optimal lösning med en materialbredd på hela 

160 cm!  Roland XR-640:s färgbredd, med sju färger 

CMYKlclm & ljust svart ger även det ett brett spectrum som kan 

användas till produktion av olika typer av applikationer såsom klister-

märken, skyltgrafik, banderoller, affischer, canvas och folie till 

carwrap. Stort urval av material finns att välja på, bl a vinyl, spinnack-

er, solfilm, ljuslådefilm med mera. 

Passar allt från lastbilar till cd-skivor.

ALLT I FÄRG OCH I OLIKA FORMER, RUNDA, FYRKANTIGA, 
ELLER UTSKURNA HELT EFTER EGET ÖNSKEMÅL!

BREDA SKYLTAR, DEKALER, KLISTERMÄRKEN, BANDEROLLER.
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Privatleasa en nästan ny Volvo
Norrlandsfavoriten Volvo V60 och V90 Cross Country

Med Bilbolagets privatleasing i 24 månader
kan du skaffa dig en nästan ny Volvo V60 och V90 
Cross Country till en attraktiv månadskostnad, du 
kan enkelt och smidigt byta in din nuvarande bil till 
oss. När leasingtiden är över lämnar du tillbaka bilen 
till oss. Tryggt, enkelt och smidigt. Välkommen!

Fakta Bilbolaget 24 månaders privatleasing
• Upp till 1.500 mil körsträcka per år
• Serviceavtal ingår
• Garanti 24 månader/2.000 mil

Volvo V60 Cross Country Privatleasing

3 587 kr/mån*
Prisexempel: Volvo V60 Cross Country
D4 AWD, modellår 2020

Volvo V90 Cross Country Privatleasing

3 850 kr/mån*
Prisexempel: Volvo V90 Cross Country
D4 AWD, modellår 2020

Störst i
Norrland på
begagnat!

* Privatleasing i 24 månader/1.500 mil/år, priserna ovan baseras på 10% första förhöjd hyra (vi köper in din nuvarande bil). Lokalt serviceavtal ingår, kostnad för försäkring och skatt tillkommer.
Garanti i 24 månder/2.000 mil. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Bilarna på bild kan vara extrautrustade. 

NORRLANDSFAVORITEN  |  BEGRÄNSAT ANTAL BILAR  |  VÄLUTRUSTADE  |

Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Gällivare, Bilvägen 2, 0970-69 93 00.

-22 Volvo XC90 Recharge T8 Inscription 7-säten Laddhybr El/Bensin Automat Grey Metallic 2346mil 819.900:-
-16 Volvo XC70 II D4 AWD Classic Summum Diesel Automat Bronze Met  95012mil   269.900:-
-13 Volvo XC70 II D4 163 AWD Momentum DE Diesel Automat Ice vit 18831mil    179.900:-
-21 Volvo XC60 Recharge T8 R-Design T Laddhybr El/Bensin Automat Red Metallic 2069mil  608.000:-
-22 Volvo XC60 Recharge T6 Inscription Laddhybr El/Bensin Automat Vit Metallic 1623mil   629.900:-
-18 Volvo XC60 D4 AWD Inscription Diesel Automat Luminous Sand Met 7970mil    389.900:-
-21 Volvo XC40 T2 FWD Momentum Core Bensin Automat Grey Metallic 1100mil    299.900:-
-21 Volvo XC40 T2 FWD Momentum Advanced Bensin Automat Red Metallic 710mil   349.900:-
-19 Volvo V90 Cross Country D4 AWD Advanced SE Diesel Automat Sand Met  11314mil  349.900:-
-20 Volvo V90 Cross Country D4 AWD Advanced Edt Diesel Automat Silver Met 7464mil  389.900:-
-12 Volvo V70 II D5 AWD Summum Diesel Automat Blå Metallic 19101mil     134.900:-
-21 Volvo V60 Recharge T6 Inscription Laddhybr El/Bensin Automat Vit Metallic 328mil   549.900:-
-20 Volvo V60 D4 AWD Momentum Edition Automat Birch Light Metallic 7379mil    309.900:-
-07 Volvo S60 D5 Momentum Diesel Manuell Electric silver Met. 26295mil        44.900:-
-17 Volkswagen Passat 5 dörrar 2.0 TDI 4 Motion Diesel Manuell 4485mil    199.900:-
-14 Subaru XV 5 dörrar Kombi-sedan 1.6 4WD Lineartronic Bensin Automat 5138mil   154.900:-
-06 Renault Mégane II 1,6 16V Sportway Touring 5-d Bensin Manuell Skiffergrå metallic 122550mil 29.900:-
-17 Renault Clio IV PhII Energy TCe 90  Intens 5-d Bensin Manuell Grå Titanium 1230mil   124.900:-
-14 Mercedes GLK 5 dörrar 350 cdi 4Matic Busniess Diesel Automat 11675mil    244.900:-
-19 KIA Ceed SW 5 dörrar Kombi GT-Line 1.4 T-GDI DCT Bensin Automat 4900mil   224.900:-
-20 Ford Kuga 2.5 225 PHEV ST-Line X A Laddhybrid  Bensin Automat Lucid Red metallic 370mil  399.900:-
-21 Dacia Duster II 4x4 1,5 Blue dCi 115 Comfort Diesel Manuell Kometgrå met 4292mil   194.900:-
-19 Audi Q5 5 dörrar SUV 45 TFSI Proline Sport Bensin Automat 4100mil    459.900:-
-10 Audi A4 Allroad 5 dörrar Kombi Diesel Manuell 19994mil       99.900:-

BEGAGNAT GÄLLIVARE



UPPROP!!UPPROP!!
VALET HAR STARTAT!!VALET HAR STARTAT!!

Denna annons av en ideell förening är i syfte att väcka opinion mot framkomna beslutsförslag i en statlig utredning att inskränka
medborgarnas Jakt- & Fiskerättigheter samt därmed färdselrätt på Statens mark!

SKA SVENSKA MEDBORGARE FORTSÄTTNINGSVIS 
FÅ VISTAS I SKOG & FJÄLL PÅ STATENS MARK??

Exempel på dagens stordrift, årliga motordrivna tvångsflyttningar.

Motoriserad Året-Runt rendrift med Snöskoter, Terränghjuling, Mc, 
Helikopter & Gyrokopter, alltså även på barmark och våtmarker!

Där borta kan det nu bli helt stopp för oss vanliga medborgare!

VSFF värnar om:

Fri Fritid & Färdselrätt
Stöd föreningslivet - BLI MEDLEM!
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www.vinterstaden.org
Snowmobile Organization Sweden (SOS)

Exempel på hur denna yrkesgren under lång tid nyttjat helikopter som ”Stress-Fläkt” för rendrivning…

Två stycken långa utredningar står nu inför 
beslut planerat under 2022-23, dels ev. ny 
Terrängkörningslag och dels en snabbutredning 
om förvaltningsrätt av Jakt & Fiske samt en ev. ny 
Rennäringslag som avses klart utredd 2025, alltså 
under kommande mandatperiod!
• TKL-utredningen har pågått i några år med 
klara remissrundor, beslut har i den utredningen 
föreslagits ske i juni 2022 vilket än ej skett.
• Efter HD-domen i GIRJAS-målet där EN 
 Sameby fick förvaltningsrätt av Jakt & Fiske har 
dåvarande Regering med MP & S under 2021 
utsett en ”Renmarks-Kommitté” för utredning 
om ev. ny Rennäringslagstiftning. I kommittén 
ingår parlamentariker från olika partier samt en 
expertgrupp och en grupp sakkunniga dvs till 
merpart Samer.  
• Kommitténs juristgrupp om 5 st har, efter 
granskande av ett annat juristbeslut i Girjas- 
domen, presenterat ett arbetsmaterial om 30 PM, 
inalles 700 sidor, där det kan tolkas att jurist-
gruppen kommer att föreslå stärkta  rättigheter 
för renskötare/Samebyar alt. kollektivet 
 Sametinget.
• Jägareförbundet, som representerar i 
 kommitténs expertgrupp, har i sitt organ anfört 
att man i princip börjat i fel ände med en snabb-
utredning! Först borde den uppenbart felaktiga 
Girjasdomen nagelfarits då den ej kan anses 
prejudicerande för att gälla alla samebyar i hela 
Norrland och Jägarefärbundets slutsats är att all 
Jakt & Fiske på statens mark tillhör rätten för alla 
svenska medborgare! Precis som VSFF skulle ha 
anfört via Snofed eller VSFF om vi blivit  inbjudna 
till Renmarkskommittén...
• Allmänt om ”Samebyar” Dessa består av 
organiserade renskötselföretagare! I princip ngt. 
hudratal företagare med egna renhjordar, även 
koncessiosskötseln finns för mindre renägare 
utan egen renskötsel. Totalt beräknas det beröra 
ca. 2500 renägare i Sverige men uppskattningsvis 
bara ca 250 direkta renskötselföretagare på halva 
Sveriges yta! På dessa enorma arealer finns mel-
lan Samebyarna hudratals mil stålstängsel med 
impregnerade stolpar av varierande skick som ej 
är till gagn för något djurliv.
• Domen i Girjas-målet baseras på ”Urminnes-
hävd” men denna hävd kan faktiskt ej fastslås!
Är egentligen denna Urminneshävd det som
uppstod efter ISTIDEN, dvs stenåldersfolket som
jagade vildren & mammutar?? Eller är verkligen
Urminneshävd en sentida enl. dagens boskaps-
skötsel med från början bedömd annekterad
vildren där en sådan utvecklad renskötsel 
importerats från det mongoliska folket i Öster??

• Betr Vildren så finns denna alltså ej kvar i 
 Sverige och bara en liten spillra kvar i Syd-Norge!  
Och den stora frågan idag är ju om naturen i 
Norrland verkligen är anpassad efter dagens in-
dustriella drift med jättelika hjordar, finns renbete 
överhuvudtaget kvar i den svenska fjällregionen 
där återväxten av ex.vis renlav rör sig om 10 år 
eller mer? Är rendriftens köttmarknad på väg till 
inhägnad boskapsskötsel med ren utfordring?
• Men även Näringen & Staten står inför 
stora miljardinvesteringar i Norrbotten som är 
viktiga för hela riket, det handlar ju om  enorma 
miljö investeringar i nya stålverk och kraftig 
energi utbyggnad på statlig mark med tusentals 
arbetstillfällen över lång tid!
• Slutsatsen är att nu bör alla väljare fråga sig 
om inte statens mark tillhör medborgarna i detta 
land? Vill vi medborgare ha en totalt reglerad 
 fritid där en liten grupp renskötselföretagare 
ska  diktera villkor med bara periodvist möjligt 
till träde till statens land & vatten och dessut-
om prisreglerat? Statens Land & Vatten tillhör 
 svenska folket och VSFF anser att alla vi med-
borgare ska ha ”Lika Rättigheter & Skyldigheter”! 
Vi har ett system där statens förlängda arm, dvs 
 Länsstyrelser, förvaltar Jakt & Fiskerätter och i 
demokratisk anda! Hur avser den politiska eliten 
behandla och besluta i dessa tillsatta utredningar? 
 

Ta reda på var Ditt parti står
innan Du nu avlägger Din röst!

RENMARKSKOMMITTÉN, 
http://www.sou.gov.se/
n-202102-renmarkskommitten/

ARTIKEL AFFÄRSVÄRLDEN, 
https://www.affars varlden.se/
kronika/en-ren-konflikt

JÄGAREFÖRBUNDET,
www.jagareforbundet.se/fjalljakten

DN-DEBATT Docent i Rätts- 
vetenskap om girjas-domen
https://www.dn.se/debatt/ 
girjasdomen-ger-klen- 
vagledning-om-jakten- 
och-fisket-i-fjallen/

Se alla inlägg samt svar på mediafrågor på          &



En bilaga i 

Gör din röst hörd!
GLÖM INTE ATT RÖSTA 

DEN 11 SEPTEMBER!
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

SOCIALDEMOKRATERNA
2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort aktivt 
friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr historia 
för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggningen så har 
de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterligare 15 

miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 & 2020. 
Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Tillsammans ska vi vända trenden! Industrin, föreningar, kommunen och vi 
som bor här – alla är vi ambassadörer för vår fina kommun. Det krävs stora 
ansträngningar på alla områden för att vi ska klara det. Jobben finns! 
Utmaningarna handlar om boende, kultur- och fritid. Dom stora investe-
ringarna som sker i Gällivare ger vår kommun möjlighet att vara världsle-
dande på gröna jobb och klimatomställning. Många kommer lockas av 
möjligheten att jobba och verka i en kommun som har dessa möjligheter. 
Det gäller att vi ökar kommunens attraktivitet genom ett offensivt 
bostadsbyggande samt ett brett kultur- och fritidsutbud som gör att 
människor inte bara har ett intressant jobb att gå till, utan där hela 
familjen har en meningsfull och aktiv fritid.

Socialdemokraterna i Gällivares grundinställning i frågan är att alla 
människor som lever och verkar i kommunen ska ha tillgång till vår 
natur med fritidsupplevelser som jakt och fiske och andra intressen. 
Tillgången till naturen är viktig och en förutsättningarna för kommu-
nens utveckling. 
Vi bevakar denna fråga noga och har en tät kontakt med våra två(av 
totalt 9) ledamöter samt övriga intressenter. 

Dundret Gällivare fjällanläggning AB är ett kommunalägt bolag och ska 
precis som alla andra kommunala bolag verka självständigt för att leva 
upp till sitt uppdrag som man har av kommunen. Men Dundret är också 
en del av kommunens identitet. Vi socialdemokrater vill satsa för att 
säkra Dundrets framtid då vi anser att vårt fina lågfjäll skapar ett 
mervärde som både lockar och behåller kommunmedborgare. Det kan 
också fungera som ett nav i en växande besöksnäring!
Vår bedömning är att de satsningar som nu har gjorts bör räcka för att 
Dundret ska kunna utvecklas positivt för kommuninnevånare och 
turister.  

Socialtjänsten har som uppdrag att se till så att alla barn har rätt till 
en trygg uppväxt och det innebär att placeringar ibland är nödvändi-
ga. Kommunens verksamhet har varit omskriven i media den senaste 
tiden men det betyder inte att verksamheten har skötts illa. Påståen-
det att Gällivare har fler placeringar än alla andra kommuner i 
Norrbotten stämmer inte och det är också viktigt att påpeka det 
faktum att det är domstolarna som tar beslut om en tvångsplacering 
ska genomföras eller ej. Det pågår ett långsiktigt arbete inom social-
tjänsten för att skapa goda förutsättningar för att leva upp till, 
kommunens utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Arbetet bör 
fortsätta och utvecklas ytterligare inom det förebyggande området 
på flera områden. Vårt mål är att skapa en långsiktig och bestående 
förbättring där verksamheten varje dag tar steg för att bli ännu bättre. 

Det är det socialdemokratiska partiets medlemmar som, utifrån 
valresultatet, beslutar om vilka uppdrag som ska besättas och av vem.

Vi socialdemokrater tycker inte att vi ska fortsätta att ha tre 
kommunalråd. Vi anser att behovet är en kommunstyrelse-
ordförande och en vice ordförande. 

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden 
haft tre kommunalråd, detta i en kommun med 
bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Frågor från kommuninvånarna går till

Socialdemokraterna gör skillnad och nytta
i kommunen, regionen och i riksdagen

Ett varierat kultur- och fritidsutbud är en viktig byggsten i ett 
attraktivt Gällivare, och avgör ofta ifall människor väljer att leva och bo här 

Vi vill att alla i Gällivare kommun, oavsett bakgrund, ålder och intresse ska uppleva 
Gällivare som en trygg och attraktiv plats att bo och verka i. Alla ska kunna hitta sin 
plats att bo på, i tätort eller landsbygd. 

Den gröna omställningen tar fart här 
i Gällivare och kommer att skapa 
stora positiva effekter i form av 
arbetstillfällen. Både inom industrin 
men också inom andra 
näringar.

Aktiv och framtidsinriktad näringslivspolitik 
för att skapa bättre förutsättningar för 
besöksnäringen och den lokala handeln

Utveckla Sandviken

Bredband i hela kommunen

Tillsammans gör vi Gällivare bättre!

Skolan och förskolan ska ge alla elever bra förutsättningar. 
Barnen ska ha en trygg och utvecklande miljö och det ska 
vara en bra arbetsmiljö för lärarna och övrig personal.

Fler moderna förskolor måste byggas i nya bostadsområden

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast

Gällivare kommun ska bevara och utveckla en vacker, 
attraktiv och ekologiskt hållbar närmiljö i all samhällsplanering.
Vi vill uppmuntra alla initiativ till enkla och 
praktiska miljöåtgärder samt öka kunskapen om våra naturvärden

• Ta del av vårt valprogram!

• Följ oss på Facebook!

• Rösta den 11:e september!
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Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
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≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

SOCIALDEMOKRATERNA
2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort aktivt 
friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr historia 
för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggningen så har 
de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterligare 15 

miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 & 2020. 
Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Tillsammans ska vi vända trenden! Industrin, föreningar, kommunen och vi 
som bor här – alla är vi ambassadörer för vår fina kommun. Det krävs stora 
ansträngningar på alla områden för att vi ska klara det. Jobben finns! 
Utmaningarna handlar om boende, kultur- och fritid. Dom stora investe-
ringarna som sker i Gällivare ger vår kommun möjlighet att vara världsle-
dande på gröna jobb och klimatomställning. Många kommer lockas av 
möjligheten att jobba och verka i en kommun som har dessa möjligheter. 
Det gäller att vi ökar kommunens attraktivitet genom ett offensivt 
bostadsbyggande samt ett brett kultur- och fritidsutbud som gör att 
människor inte bara har ett intressant jobb att gå till, utan där hela 
familjen har en meningsfull och aktiv fritid.

Socialdemokraterna i Gällivares grundinställning i frågan är att alla 
människor som lever och verkar i kommunen ska ha tillgång till vår 
natur med fritidsupplevelser som jakt och fiske och andra intressen. 
Tillgången till naturen är viktig och en förutsättningarna för kommu-
nens utveckling. 
Vi bevakar denna fråga noga och har en tät kontakt med våra två(av 
totalt 9) ledamöter samt övriga intressenter. 

Dundret Gällivare fjällanläggning AB är ett kommunalägt bolag och ska 
precis som alla andra kommunala bolag verka självständigt för att leva 
upp till sitt uppdrag som man har av kommunen. Men Dundret är också 
en del av kommunens identitet. Vi socialdemokrater vill satsa för att 
säkra Dundrets framtid då vi anser att vårt fina lågfjäll skapar ett 
mervärde som både lockar och behåller kommunmedborgare. Det kan 
också fungera som ett nav i en växande besöksnäring!
Vår bedömning är att de satsningar som nu har gjorts bör räcka för att 
Dundret ska kunna utvecklas positivt för kommuninnevånare och 
turister.  

Socialtjänsten har som uppdrag att se till så att alla barn har rätt till 
en trygg uppväxt och det innebär att placeringar ibland är nödvändi-
ga. Kommunens verksamhet har varit omskriven i media den senaste 
tiden men det betyder inte att verksamheten har skötts illa. Påståen-
det att Gällivare har fler placeringar än alla andra kommuner i 
Norrbotten stämmer inte och det är också viktigt att påpeka det 
faktum att det är domstolarna som tar beslut om en tvångsplacering 
ska genomföras eller ej. Det pågår ett långsiktigt arbete inom social-
tjänsten för att skapa goda förutsättningar för att leva upp till, 
kommunens utmaningar och ekonomiska förutsättningar. Arbetet bör 
fortsätta och utvecklas ytterligare inom det förebyggande området 
på flera områden. Vårt mål är att skapa en långsiktig och bestående 
förbättring där verksamheten varje dag tar steg för att bli ännu bättre. 

Det är det socialdemokratiska partiets medlemmar som, utifrån 
valresultatet, beslutar om vilka uppdrag som ska besättas och av vem.

Vi socialdemokrater tycker inte att vi ska fortsätta att ha tre 
kommunalråd. Vi anser att behovet är en kommunstyrelse-
ordförande och en vice ordförande. 

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden 
haft tre kommunalråd, detta i en kommun med 
bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Frågor från kommuninvånarna går till

Socialdemokraterna gör skillnad och nytta
i kommunen, regionen och i riksdagen

Ett varierat kultur- och fritidsutbud är en viktig byggsten i ett 
attraktivt Gällivare, och avgör ofta ifall människor väljer att leva och bo här 

Vi vill att alla i Gällivare kommun, oavsett bakgrund, ålder och intresse ska uppleva 
Gällivare som en trygg och attraktiv plats att bo och verka i. Alla ska kunna hitta sin 
plats att bo på, i tätort eller landsbygd. 

Den gröna omställningen tar fart här 
i Gällivare och kommer att skapa 
stora positiva effekter i form av 
arbetstillfällen. Både inom industrin 
men också inom andra 
näringar.

Aktiv och framtidsinriktad näringslivspolitik 
för att skapa bättre förutsättningar för 
besöksnäringen och den lokala handeln

Utveckla Sandviken

Bredband i hela kommunen

Tillsammans gör vi Gällivare bättre!

Skolan och förskolan ska ge alla elever bra förutsättningar. 
Barnen ska ha en trygg och utvecklande miljö och det ska 
vara en bra arbetsmiljö för lärarna och övrig personal.

Fler moderna förskolor måste byggas i nya bostadsområden

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast

Gällivare kommun ska bevara och utveckla en vacker, 
attraktiv och ekologiskt hållbar närmiljö i all samhällsplanering.
Vi vill uppmuntra alla initiativ till enkla och 
praktiska miljöåtgärder samt öka kunskapen om våra naturvärden

• Ta del av vårt valprogram!

• Följ oss på Facebook!

• Rösta den 11:e september!
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort aktivt 
friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr historia 
för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggningen så har 
de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterligare 15 
miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 & 2020. 
Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Gällivare blir centrum globalt för den gröna omställningen av stålindustrin. 
Det ger jobb, utveckling, framtidstro, möjlighet att etablera nya branscher. 
Spillvärmen som behöver tas tillvara, skapar möjlighet till en helt ny näring 
i livsmedelsproduktion som ger möjlighet till minst 1000 arbetstillfällen. 
Det ligger helt i tiden med möjlighet att öka hela Sveriges självförsörj-
ningsgrad. Denna möjlighet att växa som kommun behöver vi ta tillvara på. 
De senaste åren har vi haft fler som flyttar in än som flyttar ut. Vi ser att 
trenden håller på vända utifrån de satsningar som görs. För att få fler att 
välja att stanna kvar och välja att flytta till Gällivare behöver vi fortsätta 
arbetet med att göra vår kommun mer attraktiv. Vänsterpartiet anser att 
bra boende och moderna arbetsplatser är en förutsättning i byggande av 
en attraktiv kommun. Därför kommer vi att arbeta oavbrutet med att säkra 
marktillgång, ta fram detaljplaner och få fler exploatörer som bygger 
bostäder både i samhället och på landsbygden. Vi ser att kultur är mycket 
hälsofrämjande och att just kultur- och fritidsaktiviteter har blivit en allt 
viktigare del i människors vardag och faktiskt styr över var människor 
väljer att bo, vi behöver fortsätta våra satsningar där. Vänsterpartiet vill 
även fortsätta vår satsning på bra förskolor, skolor och bra omsorg för 
våra äldre och funktionshindrade, som är grunden i ett attraktivt samhälle. 
I vår kommun vill vi att människor ska kunna utvecklas, vi vill ge möjlighet 
till det genom satsningar på utbildning i samverkan med högskolor/univer-
sitet.

Vi följer renmarksutredningen med intresse och vår inställning är att 
man genom dialog och nära samverkan kan nå lösningar för hela 
lokalbefolkningens nyttjande av statens marker. Vi har som alla partier 
en representant i utredningen som vi för dialog med.

Dundret ”folkets berg” är oerhört viktig i attraktiviteten både för ortsbor 
och turister, även som nav i utvecklingen av besöksnäringen. Vänsterpar-
tiet ser stor fortsatt utvecklingspotential i Dundret. Det finns flera intres-
senter som är beredd att satsa i byggande av hotell, stughotell, stugor 
vilket är mycket positivt. En intäkt för Dundret är möjligheten att sköta 
uthyrning och service av stugorna. För att möjliggöra utvecklingen 
behöver Dundret som bolag investera i ett modernt snökanonsystem, liftar 
samt ökat aktivitets utbudet året runt. Med tidig snö får vi hit landslag, 
föreningar, turister tidigt på säsongen och blir därmed mer konkurrens-
kraftig. Vi får fler människor i rörelse, vilket ger möjlighet till försäljning av 
fler liftkort. Ett ökat besöksunderlag skapar också fler affärsmöjligheter för 
näringslivet som till exempel restauranger, butiker, caféer samt aktivitets-
företag. Vänsterpartiet tänker att med det aktieägartillskott samt kommu-
nala borgensåtagande som getts Fjällanläggningen Dundret så finns 
möjlighet att göra dessa satsningar.

Förebyggande arbete är oerhört viktigt. Vi vill att våra barn ska mötas 
av trygga vuxna i förskolan och skolan, därför kommer vi att fortsätta 
våra satsningar där. Vi kommer även att arbeta för att starta en familje-
central med öppen förskola, familjestöd, ungdomsmottagning och BVC 
och mödravård. Valutgången styr processen med att utse ordförande i 
de olika nämnderna.

Det Vänsterpartiet vill passa på att framföra i denna fråga är 
att detta inte kostat skattebetalarna mer än tidigare år. Detta 
är gjort med en omfördelning av vad annars skulle betalats ut i 
insynsarvode för partiernas gruppledare, förlorad arbetsför-
tjänst och sammanträdesarvode. Valutgången styr processen 
med att utse ordförande i de olika styrande organen

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden 
haft tre kommunalråd, detta i en kommun med 
bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Frågor från kommuninvånarna går till

VÄNSTERPARTIET
Ett Gällivare för alla
I Vänsterpartiets Gällivare vill man bo och leva. Där är välfärden inte till salu, utan
bygger på barnens och de gamlas behov av service. Vi har bra förskolor, skolor
och bra omsorg för våra äldre.

Vi har ett rikt fritids- och kulturutbud för alla. En fortsatt utveckling av samhället
sker. Att bygga bostäder för alla, både i samhället och på landsbygden, är en
prioriterad fråga. Vi har ett varierat näringsliv och bra kommunikationer.
I Vänsterpartiets Gällivare har vi en varm, öppen atmosfär med tillit och förtroende
för varandra och man tar vara på människors synpunkter. Människor känner sig
delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem.

Våra kandidater i kommunvalet
1. Lena Sjötoft     9. Pernilla Fagerlönn
2 .Roger Waara   10. Elsa Häggqvist
3 .Jeanette Wäppling  11. Terttu Kult
4. Karl-Erik Taivalsaari  12. Tomas Nordmark
5. Iris Dimitri   13. Nurnihal Fjellström
6. Johannes Reinfors  14. Lis-Mari Hjortfors
7. Daniel Eriksson   15. Stig Eriksson
8. Katinka S Apelqvist  16. Isabelle Öderyd

Attraktivitet för alla

Skola och utbildning
Social trygghet och 
omsorg för alla

Vänsterpartiet anser att bra boende och moderna arbetsplatser är en
förutsättning i byggandet av en attraktiv kommun. Ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv är en grund för att fortsätta utvecklas som ett attraktivt
samhälle. Vi ser också att kultur är mycket hälsofrämjande och att just
kultur- och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i människors
vardag och faktiskt styr över var människor väljer att bo. Menar vi allvar
med att vi vill öka befolkningen måste vi satsa på ett brett och varierat
utbud av både bostäder, kultur- och fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet ska arbeta för:
• att bygga bort bostadsbristen. Vi ska stimulera byggande av
   bostäder i hela kommunen och behöver våga tänka nytt. I vår
   kommun ska ha vi ha färdig byggbar mark. Idag tvingas människor

• tacka nej till jobb för att de inte har bostad.

• att göra kommunala arbeten mer attraktiva genom olika lösningar
   som till exempel tillgång till modern teknik, distansutbildningar, att
   arbeta och studera samtidigt samt förkortad arbetstid.�

• att öka personalens inflytande och delaktighet på de kommunala
   arbetsplatserna.

• att färdigställa Multiaktivitetshuset. Det är en självklar del i
   utvecklingen av Gällivares attraktivitet och i det att vilja bo kvar  
   och att flytta hit. Huset ska vara levande med många aktiviteter
   och mötesplatser för alla generationer.

• att fortsätta satsningar på vår oslipade diamant, Dundret. Folkets
   berg är en viktig del i attraktiviteten för ortsbor och turister, även
   som motor i utveckling av besöksnäringen.

• att fortsätta utveckla rekreationsområden som Sandviken, Nuolajärvi
   och Sjöparken.

För Vänsterpartiet är all utbildningsverksamhet lika viktig: från förskola till
gymnasium. I Vänsterpartiets skola finns det plats för alla. Här kan barn
och elever följa den röda tråd som ger kunskaper och färdigheter för ett
vuxenliv. Skolan i Gällivare kommun skall vara trygg. Här skall allas behov
och olikheter respekteras. Barn och unga är en tillgång och en viktig grund
för ett gemensamt, solidariskt samhälle.

Vänsterpartiet ska arbeta för:
• att fortsätta satsningar med två vuxna i klassrummet, fortsätta arbetet med 
   att minska barngrupperna i förskolan, starta fritidsklubb för äldre elever och 
   stärka arbetet med barn och elever med särskilda behov – fler vuxna i våra 
   verksamheter bidrar till ökad trygghet, studiero, delaktighet och en positiv 
   utbildningskultur.

• att utveckla och stärka samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet.

• att erbjuda skolfrukost på försök, mer hälsofrämjande arbete i samverkan med 
    föreningar och skapa fler mötesplatser utifrån barns och ungas behov – bättre 
    psykisk och fysisk hälsa stärker skolresultaten.

• att fortsätta arbeta flexibelt, nytänkande och mångsidigt med 
    kompetensförsörjningen, för att stärka behörigheten hos
    personalen i kommunens förskolor och skolor – fler barn och
    elever behöver få bli undervisade av behöriga pedagoger.

• att utöka satsningen på deltidsstudiemedel, för att stärka behöriga pedagogers 
   möjlighet att vidareutbilda sig och att möjliggöra för personal som påbörjat sin 
   examen att färdigställa den – när det är långt till lärosätena måste vi hitta lösningar 
   på plats.

Vänsterpartiet anser att alla människor är lika mycket värda. Att alla ska ha
verkligt inflytande när det gäller att skapa sig ett meningsfullt liv. I Vänsterpartiets
Gällivare är det den enskildes behov som styr när kommunen
anpassar stöd och service. Välfärd ska fördelas rättvist och bedrivas utan
vinstintresse. När kommunen erbjuder service ska den medverka till att
äldre och personer med funktionsvariationer kan upprätthålla sina
intressen och sociala kontakter. Kommunens socialtjänst ska präglas av
öppenhet och tillgänglighet för alla kommunens invånare.

Vänsterpartiet ska arbeta för:
• att öppna ett äldrecenter på Enen som erbjuder måltid, aktiviteter,
   stöd och information till äldre och deras anhöriga, och att
   landsbygdens äldre ges liknande möjligheter.

• att öppna en familjecentral i Gällivare med öppen förskola, familjestöd,
   ungdomsmottagning och BVC.

• att säkra tillgången till stödboende för unga.

• att främja möjligheten för personer med funktionsvariationer att
    delta i fritids-, kulturaktiviteter och arrangemang utifrån behov.

• att utveckla fler möjligheter till arbete och sysselsättning för
   personer med funktionsvariationer. 

Var med och gör skillnad! Lägg din röst på Vänsterpartiet!
www.facebook.com/vansterpartietgallivare/

Vänsterpartiet
Ett Gällivare för alla
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort aktivt 
friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr historia 
för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggningen så har 
de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterligare 15 
miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 & 2020. 
Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Gällivare blir centrum globalt för den gröna omställningen av stålindustrin. 
Det ger jobb, utveckling, framtidstro, möjlighet att etablera nya branscher. 
Spillvärmen som behöver tas tillvara, skapar möjlighet till en helt ny näring 
i livsmedelsproduktion som ger möjlighet till minst 1000 arbetstillfällen. 
Det ligger helt i tiden med möjlighet att öka hela Sveriges självförsörj-
ningsgrad. Denna möjlighet att växa som kommun behöver vi ta tillvara på. 
De senaste åren har vi haft fler som flyttar in än som flyttar ut. Vi ser att 
trenden håller på vända utifrån de satsningar som görs. För att få fler att 
välja att stanna kvar och välja att flytta till Gällivare behöver vi fortsätta 
arbetet med att göra vår kommun mer attraktiv. Vänsterpartiet anser att 
bra boende och moderna arbetsplatser är en förutsättning i byggande av 
en attraktiv kommun. Därför kommer vi att arbeta oavbrutet med att säkra 
marktillgång, ta fram detaljplaner och få fler exploatörer som bygger 
bostäder både i samhället och på landsbygden. Vi ser att kultur är mycket 
hälsofrämjande och att just kultur- och fritidsaktiviteter har blivit en allt 
viktigare del i människors vardag och faktiskt styr över var människor 
väljer att bo, vi behöver fortsätta våra satsningar där. Vänsterpartiet vill 
även fortsätta vår satsning på bra förskolor, skolor och bra omsorg för 
våra äldre och funktionshindrade, som är grunden i ett attraktivt samhälle. 
I vår kommun vill vi att människor ska kunna utvecklas, vi vill ge möjlighet 
till det genom satsningar på utbildning i samverkan med högskolor/univer-
sitet.

Vi följer renmarksutredningen med intresse och vår inställning är att 
man genom dialog och nära samverkan kan nå lösningar för hela 
lokalbefolkningens nyttjande av statens marker. Vi har som alla partier 
en representant i utredningen som vi för dialog med.

Dundret ”folkets berg” är oerhört viktig i attraktiviteten både för ortsbor 
och turister, även som nav i utvecklingen av besöksnäringen. Vänsterpar-
tiet ser stor fortsatt utvecklingspotential i Dundret. Det finns flera intres-
senter som är beredd att satsa i byggande av hotell, stughotell, stugor 
vilket är mycket positivt. En intäkt för Dundret är möjligheten att sköta 
uthyrning och service av stugorna. För att möjliggöra utvecklingen 
behöver Dundret som bolag investera i ett modernt snökanonsystem, liftar 
samt ökat aktivitets utbudet året runt. Med tidig snö får vi hit landslag, 
föreningar, turister tidigt på säsongen och blir därmed mer konkurrens-
kraftig. Vi får fler människor i rörelse, vilket ger möjlighet till försäljning av 
fler liftkort. Ett ökat besöksunderlag skapar också fler affärsmöjligheter för 
näringslivet som till exempel restauranger, butiker, caféer samt aktivitets-
företag. Vänsterpartiet tänker att med det aktieägartillskott samt kommu-
nala borgensåtagande som getts Fjällanläggningen Dundret så finns 
möjlighet att göra dessa satsningar.

Förebyggande arbete är oerhört viktigt. Vi vill att våra barn ska mötas 
av trygga vuxna i förskolan och skolan, därför kommer vi att fortsätta 
våra satsningar där. Vi kommer även att arbeta för att starta en familje-
central med öppen förskola, familjestöd, ungdomsmottagning och BVC 
och mödravård. Valutgången styr processen med att utse ordförande i 
de olika nämnderna.

Det Vänsterpartiet vill passa på att framföra i denna fråga är 
att detta inte kostat skattebetalarna mer än tidigare år. Detta 
är gjort med en omfördelning av vad annars skulle betalats ut i 
insynsarvode för partiernas gruppledare, förlorad arbetsför-
tjänst och sammanträdesarvode. Valutgången styr processen 
med att utse ordförande i de olika styrande organen

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden 
haft tre kommunalråd, detta i en kommun med 
bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Frågor från kommuninvånarna går till

VÄNSTERPARTIET
Ett Gällivare för alla
I Vänsterpartiets Gällivare vill man bo och leva. Där är välfärden inte till salu, utan
bygger på barnens och de gamlas behov av service. Vi har bra förskolor, skolor
och bra omsorg för våra äldre.

Vi har ett rikt fritids- och kulturutbud för alla. En fortsatt utveckling av samhället
sker. Att bygga bostäder för alla, både i samhället och på landsbygden, är en
prioriterad fråga. Vi har ett varierat näringsliv och bra kommunikationer.
I Vänsterpartiets Gällivare har vi en varm, öppen atmosfär med tillit och förtroende
för varandra och man tar vara på människors synpunkter. Människor känner sig
delaktiga och har inflytande i frågor som rör dem.

Våra kandidater i kommunvalet
1. Lena Sjötoft     9. Pernilla Fagerlönn
2 .Roger Waara   10. Elsa Häggqvist
3 .Jeanette Wäppling  11. Terttu Kult
4. Karl-Erik Taivalsaari  12. Tomas Nordmark
5. Iris Dimitri   13. Nurnihal Fjellström
6. Johannes Reinfors  14. Lis-Mari Hjortfors
7. Daniel Eriksson   15. Stig Eriksson
8. Katinka S Apelqvist  16. Isabelle Öderyd

Attraktivitet för alla

Skola och utbildning
Social trygghet och 
omsorg för alla

Vänsterpartiet anser att bra boende och moderna arbetsplatser är en
förutsättning i byggandet av en attraktiv kommun. Ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv är en grund för att fortsätta utvecklas som ett attraktivt
samhälle. Vi ser också att kultur är mycket hälsofrämjande och att just
kultur- och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i människors
vardag och faktiskt styr över var människor väljer att bo. Menar vi allvar
med att vi vill öka befolkningen måste vi satsa på ett brett och varierat
utbud av både bostäder, kultur- och fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet ska arbeta för:
• att bygga bort bostadsbristen. Vi ska stimulera byggande av
   bostäder i hela kommunen och behöver våga tänka nytt. I vår
   kommun ska ha vi ha färdig byggbar mark. Idag tvingas människor

• tacka nej till jobb för att de inte har bostad.

• att göra kommunala arbeten mer attraktiva genom olika lösningar
   som till exempel tillgång till modern teknik, distansutbildningar, att
   arbeta och studera samtidigt samt förkortad arbetstid.�

• att öka personalens inflytande och delaktighet på de kommunala
   arbetsplatserna.

• att färdigställa Multiaktivitetshuset. Det är en självklar del i
   utvecklingen av Gällivares attraktivitet och i det att vilja bo kvar  
   och att flytta hit. Huset ska vara levande med många aktiviteter
   och mötesplatser för alla generationer.

• att fortsätta satsningar på vår oslipade diamant, Dundret. Folkets
   berg är en viktig del i attraktiviteten för ortsbor och turister, även
   som motor i utveckling av besöksnäringen.

• att fortsätta utveckla rekreationsområden som Sandviken, Nuolajärvi
   och Sjöparken.

För Vänsterpartiet är all utbildningsverksamhet lika viktig: från förskola till
gymnasium. I Vänsterpartiets skola finns det plats för alla. Här kan barn
och elever följa den röda tråd som ger kunskaper och färdigheter för ett
vuxenliv. Skolan i Gällivare kommun skall vara trygg. Här skall allas behov
och olikheter respekteras. Barn och unga är en tillgång och en viktig grund
för ett gemensamt, solidariskt samhälle.

Vänsterpartiet ska arbeta för:
• att fortsätta satsningar med två vuxna i klassrummet, fortsätta arbetet med 
   att minska barngrupperna i förskolan, starta fritidsklubb för äldre elever och 
   stärka arbetet med barn och elever med särskilda behov – fler vuxna i våra 
   verksamheter bidrar till ökad trygghet, studiero, delaktighet och en positiv 
   utbildningskultur.

• att utveckla och stärka samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet.

• att erbjuda skolfrukost på försök, mer hälsofrämjande arbete i samverkan med 
    föreningar och skapa fler mötesplatser utifrån barns och ungas behov – bättre 
    psykisk och fysisk hälsa stärker skolresultaten.

• att fortsätta arbeta flexibelt, nytänkande och mångsidigt med 
    kompetensförsörjningen, för att stärka behörigheten hos
    personalen i kommunens förskolor och skolor – fler barn och
    elever behöver få bli undervisade av behöriga pedagoger.

• att utöka satsningen på deltidsstudiemedel, för att stärka behöriga pedagogers 
   möjlighet att vidareutbilda sig och att möjliggöra för personal som påbörjat sin 
   examen att färdigställa den – när det är långt till lärosätena måste vi hitta lösningar 
   på plats.

Vänsterpartiet anser att alla människor är lika mycket värda. Att alla ska ha
verkligt inflytande när det gäller att skapa sig ett meningsfullt liv. I Vänsterpartiets
Gällivare är det den enskildes behov som styr när kommunen
anpassar stöd och service. Välfärd ska fördelas rättvist och bedrivas utan
vinstintresse. När kommunen erbjuder service ska den medverka till att
äldre och personer med funktionsvariationer kan upprätthålla sina
intressen och sociala kontakter. Kommunens socialtjänst ska präglas av
öppenhet och tillgänglighet för alla kommunens invånare.

Vänsterpartiet ska arbeta för:
• att öppna ett äldrecenter på Enen som erbjuder måltid, aktiviteter,
   stöd och information till äldre och deras anhöriga, och att
   landsbygdens äldre ges liknande möjligheter.

• att öppna en familjecentral i Gällivare med öppen förskola, familjestöd,
   ungdomsmottagning och BVC.

• att säkra tillgången till stödboende för unga.

• att främja möjligheten för personer med funktionsvariationer att
    delta i fritids-, kulturaktiviteter och arrangemang utifrån behov.

• att utveckla fler möjligheter till arbete och sysselsättning för
   personer med funktionsvariationer. 

Var med och gör skillnad! Lägg din röst på Vänsterpartiet!
www.facebook.com/vansterpartietgallivare/

Vänsterpartiet
Ett Gällivare för alla
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort aktivt 
friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr historia 
för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggningen så har 

de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterligare 15 
miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 & 2020. 
Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Vi måste börja med få folk att vilja stanna kvar och trivas. Stolta Gällivare-
bor är de bästa ambassadörerna för kommunen. 
Om människor ska vilja flytta till en liten ort norr om polcirkeln måste vi 
kunna erbjuda attraktiva bostäder, bra skolor och ett gott utbud av 
service, handel och nöjen.

Det kommer vara svårt att locka till inflyttning så länge vi har skyhöga 
drivmedelspriser, dåliga vägar, inställda flyg och tågförseningar. De som 
flyttar hit har sannolikt kvar sina släktingar och vänner på annan plats i 
landet. Är det för dyrt eller tidskrävande att besöka dem flyttar man inte 
hit. Vi måste göra allt för att stärka infrastrukturen och minska
 resekostnaderna. 

Sverigedemokraternas utgångspunkt är att i Sverige har alla svenska 
medborgare samma rättigheter. Vi motsätter oss särrättigheter som 
kraftigt gynnar en näringsform framför andra och som utövas på 
bekostnad av andra medborgares möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 
Sverigedemokraterna värnar om, och önskar stärka, allemansrätten.

Lokalt lobbyarbete behövs inte. Vi för dialog med våra nationella 
företrädare som i stort delar våra åsikter. Sverigedemokraterna 
kommer inom kort att presentera förslag rörande rennäringslagen som 
syftar till att stärka rätten till bl.a. jakt, fiske och friluftsliv i berörda 
områden. Hur förslagen kommer att se ut vet vi inte då det partiinterna 
arbetet alltjämt pågår.

 Sverigedemokraterna var tveksamma inför förvärvet av Dundret. Ett av 
våra villkor var att det antingen skulle drivas kommunalt som en fritidsan-
läggning eller övergå i annan mer kommersiell form om man ville storsat-
sa. 

Sverigedemokraterna ser gärna att Dundret utvecklas och blir en attrak-
tiv plats att besöka, sommar som vinter. Samtidigt oroas vi över nuvaran-
de kostnadsutveckling. Vem ska bära den ekonomiska risken för detta? 
Denna typ av högriskprojekt betraktar inte vi som en kommunal kärnverk-
samhet. Högtflygande planer riskerar att skuldsätta framtida generatio-
ner gällivarebor. Politikers uppgift är att underlätta för aktörer som vill ta 
den ekonomiska risken snarare än att själva driva fjällanläggning. 

 Omhändertagande av barn ska ses som sista utvägen. Vi tar inte 
lättvindigt på sådana ingrepp i familjer. Samtidigt får detta aldrig bli 
föremål för politisk spariver. Omhändertagande ska ske på saklig grund 
oavsett antal eller kostnad.  

Antalet omhändertagande i Gällivare är skrämmande högt. Avvikelsen 
mot jämförbara kommuner måste analyseras och andra möjliga insatser 
övervägas. 

Vi kommer aldrig att bidra till att fler barn än nödvändigt omhändertas 
men heller inte till att utsatta barn missas av ekonomiska skäl. 
Externa boenden är kostnadsdrivande. Andra kostnadseffektiva lösning-
ar måste arbetas fram. Vår målsättning är att omhändertagna barn så 
länge så är lämpligt placeras i närområdet. Placering långt bort bör 
endast förekomma då närmiljön utgör ett hot för barnet. 

Sverigedemokraterna vill inte föregripa valresultatet eller tillsättandet 
av poster. Vi kan därför inte namnge någon specifik kandidat för det 
politiska uppdraget idag.

Antalet kommunalråd och dess uppdrag skiljer sig åt mellan olika kommu-
ner. Vi anser att den ordning som tillämpats tidigare i Gällivare med ett 
ordinarie och ett vice kommunalråd har tjänat kommunen väl. Även föregå-
ende mandatperiods ordning då kommunalrådet och vice kommunalrådet 
valde att dela lika på såväl uppdrag som arvode ansåg vi vara bra.
Sverigedemokraterna förespråkar således att Gällivare antingen har ett 
ordinarie och ett vice kommunalråd eller att dessa två delar lika på uppdrag 
och arvode vilket i båda fallen ryms inom samma kostnad. Ytterligare 
kommunalråd anser vi inte behövas. 

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

ett förnuftigt och folkligt motstånd mot de extrema idéer 
som dominerat politiken de senaste decennierna.  

En alldeles för stor bidragsinvandring långt bortom de 
jobb som funnits, till väldiga kostnader och en kraftigt 
ökad brottslighet och otrygghet.  

En klimatalarmism vilken lett till extrem beskattning och 
skenande bränslepriser som tynger landsbygdens folk. 
Elpriserchocker när opålitlig och ineffektiv vindkraft fått 
ersätta högteknologisk och produktiv kärnkraft som en 
gång byggde vårt land. 

Norrbotten, rikt på skogar, gruvfyndigheter och 
vattenkraft vars brukande förhindras av alarmister och 
byråkrati, trots den stora nytta och välfärd som de 
skapar.  

Norrbotten och Sverige kan inte fortsätta på denna 
skadliga väg. Vi behöver en nystart som bara 
Sverigedemokraterna på riktigt kan erbjuda. Vi behöver 
ett återskapande av den livskraft som präglade landet 

Rösta på Sverigedemokraterna den 11 september, till 
riksdag, region och kommun!

Rösta bort den skadliga
politiken den 11 september

Det är från norr ljuset ska komma. Här fi nns fortfarande ett 

förnuftigt och folkligt motstånd mot de extrema idéer som 

dominerat politiken de senaste decennierna.

En alldeles för stor bidragsinvandring långt bortom de jobb 

som funnits, till höga kostnader.

Vi ser stora problem med grov brottslighet och ökad otrygghet.

En klimatalarmism vilken lett till extrem beskattning och skenan-

de bränslepriser som tynger landsbygdens folk. Elpriserchocker 

och produktiv kärnkraft som en gång byggde vårt land.

Norrbotten, rikt på skogar, gruvfyndigheter och vattenkraft vars 

brukande förhindras av alarmister och byråkrati, trots den stora 

nytta och välfärd som de skapar.

Norrbotten och Sverige kan inte fortsätta på denna skadliga 

väg. Vi behöver en nystart som bara Sverigedemokraterna på 

riktigt kan erbjuda. Vi behöver ett återskapande av den livskraft 

som präglade landet när förnuftet fi ck råda.

Rösta på Sverigedemokraterna den 11 september, till riksdag, 

region och kommun!

Sverigedemokraterna vill att det skall vara attraktivt 
att leva i Norrbotten. 
Vi vill:

Höja reseavdraget 

Sänka skatten på drivmedel generellt 

kraftigt sänka dieselskatten för jord- och 
skogsbruk 

Stoppa den föreslagna vägslitageskatten och 
höjningen av fordonsskatten. 

I höst bestämmer du, sossepriser eller Jimmiepriser.

Hela Sverige ska kunna leva

bränslepriserna
SD sänker

SD värnar  
tillgången 
till fjällen.

Hela Norrbotten ska vara tillgänligt!
Vi vill:

Att allemansrätten stärks. 

Värna om allas lika rätt till vår gemensamma natur.

Hindra att områden avlyses utan att starka skäl 
föreligger.

Att olika former av företagande ska kunna bedrivas på 
lika villkor i Norrbottens alla delar.

.

Gällivare

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort aktivt 
friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr historia 
för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggningen så har 

de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterligare 15 
miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 & 2020. 
Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Vi måste börja med få folk att vilja stanna kvar och trivas. Stolta Gällivare-
bor är de bästa ambassadörerna för kommunen. 
Om människor ska vilja flytta till en liten ort norr om polcirkeln måste vi 
kunna erbjuda attraktiva bostäder, bra skolor och ett gott utbud av 
service, handel och nöjen.

Det kommer vara svårt att locka till inflyttning så länge vi har skyhöga 
drivmedelspriser, dåliga vägar, inställda flyg och tågförseningar. De som 
flyttar hit har sannolikt kvar sina släktingar och vänner på annan plats i 
landet. Är det för dyrt eller tidskrävande att besöka dem flyttar man inte 
hit. Vi måste göra allt för att stärka infrastrukturen och minska
 resekostnaderna. 

Sverigedemokraternas utgångspunkt är att i Sverige har alla svenska 
medborgare samma rättigheter. Vi motsätter oss särrättigheter som 
kraftigt gynnar en näringsform framför andra och som utövas på 
bekostnad av andra medborgares möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 
Sverigedemokraterna värnar om, och önskar stärka, allemansrätten.

Lokalt lobbyarbete behövs inte. Vi för dialog med våra nationella 
företrädare som i stort delar våra åsikter. Sverigedemokraterna 
kommer inom kort att presentera förslag rörande rennäringslagen som 
syftar till att stärka rätten till bl.a. jakt, fiske och friluftsliv i berörda 
områden. Hur förslagen kommer att se ut vet vi inte då det partiinterna 
arbetet alltjämt pågår.

 Sverigedemokraterna var tveksamma inför förvärvet av Dundret. Ett av 
våra villkor var att det antingen skulle drivas kommunalt som en fritidsan-
läggning eller övergå i annan mer kommersiell form om man ville storsat-
sa. 

Sverigedemokraterna ser gärna att Dundret utvecklas och blir en attrak-
tiv plats att besöka, sommar som vinter. Samtidigt oroas vi över nuvaran-
de kostnadsutveckling. Vem ska bära den ekonomiska risken för detta? 
Denna typ av högriskprojekt betraktar inte vi som en kommunal kärnverk-
samhet. Högtflygande planer riskerar att skuldsätta framtida generatio-
ner gällivarebor. Politikers uppgift är att underlätta för aktörer som vill ta 
den ekonomiska risken snarare än att själva driva fjällanläggning. 

 Omhändertagande av barn ska ses som sista utvägen. Vi tar inte 
lättvindigt på sådana ingrepp i familjer. Samtidigt får detta aldrig bli 
föremål för politisk spariver. Omhändertagande ska ske på saklig grund 
oavsett antal eller kostnad.  

Antalet omhändertagande i Gällivare är skrämmande högt. Avvikelsen 
mot jämförbara kommuner måste analyseras och andra möjliga insatser 
övervägas. 

Vi kommer aldrig att bidra till att fler barn än nödvändigt omhändertas 
men heller inte till att utsatta barn missas av ekonomiska skäl. 
Externa boenden är kostnadsdrivande. Andra kostnadseffektiva lösning-
ar måste arbetas fram. Vår målsättning är att omhändertagna barn så 
länge så är lämpligt placeras i närområdet. Placering långt bort bör 
endast förekomma då närmiljön utgör ett hot för barnet. 

Sverigedemokraterna vill inte föregripa valresultatet eller tillsättandet 
av poster. Vi kan därför inte namnge någon specifik kandidat för det 
politiska uppdraget idag.

Antalet kommunalråd och dess uppdrag skiljer sig åt mellan olika kommu-
ner. Vi anser att den ordning som tillämpats tidigare i Gällivare med ett 
ordinarie och ett vice kommunalråd har tjänat kommunen väl. Även föregå-
ende mandatperiods ordning då kommunalrådet och vice kommunalrådet 
valde att dela lika på såväl uppdrag som arvode ansåg vi vara bra.
Sverigedemokraterna förespråkar således att Gällivare antingen har ett 
ordinarie och ett vice kommunalråd eller att dessa två delar lika på uppdrag 
och arvode vilket i båda fallen ryms inom samma kostnad. Ytterligare 
kommunalråd anser vi inte behövas. 

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

ett förnuftigt och folkligt motstånd mot de extrema idéer 
som dominerat politiken de senaste decennierna.  

En alldeles för stor bidragsinvandring långt bortom de 
jobb som funnits, till väldiga kostnader och en kraftigt 
ökad brottslighet och otrygghet.  

En klimatalarmism vilken lett till extrem beskattning och 
skenande bränslepriser som tynger landsbygdens folk. 
Elpriserchocker när opålitlig och ineffektiv vindkraft fått 
ersätta högteknologisk och produktiv kärnkraft som en 
gång byggde vårt land. 

Norrbotten, rikt på skogar, gruvfyndigheter och 
vattenkraft vars brukande förhindras av alarmister och 
byråkrati, trots den stora nytta och välfärd som de 
skapar.  

Norrbotten och Sverige kan inte fortsätta på denna 
skadliga väg. Vi behöver en nystart som bara 
Sverigedemokraterna på riktigt kan erbjuda. Vi behöver 
ett återskapande av den livskraft som präglade landet 

Rösta på Sverigedemokraterna den 11 september, till 
riksdag, region och kommun!

Rösta bort den skadliga
politiken den 11 september

Det är från norr ljuset ska komma. Här fi nns fortfarande ett 

förnuftigt och folkligt motstånd mot de extrema idéer som 

dominerat politiken de senaste decennierna.

En alldeles för stor bidragsinvandring långt bortom de jobb 

som funnits, till höga kostnader.

Vi ser stora problem med grov brottslighet och ökad otrygghet.

En klimatalarmism vilken lett till extrem beskattning och skenan-

de bränslepriser som tynger landsbygdens folk. Elpriserchocker 

och produktiv kärnkraft som en gång byggde vårt land.

Norrbotten, rikt på skogar, gruvfyndigheter och vattenkraft vars 

brukande förhindras av alarmister och byråkrati, trots den stora 

nytta och välfärd som de skapar.

Norrbotten och Sverige kan inte fortsätta på denna skadliga 

väg. Vi behöver en nystart som bara Sverigedemokraterna på 

riktigt kan erbjuda. Vi behöver ett återskapande av den livskraft 

som präglade landet när förnuftet fi ck råda.

Rösta på Sverigedemokraterna den 11 september, till riksdag, 

region och kommun!

Sverigedemokraterna vill att det skall vara attraktivt 
att leva i Norrbotten. 
Vi vill:

Höja reseavdraget 

Sänka skatten på drivmedel generellt 

kraftigt sänka dieselskatten för jord- och 
skogsbruk 

Stoppa den föreslagna vägslitageskatten och 
höjningen av fordonsskatten. 

I höst bestämmer du, sossepriser eller Jimmiepriser.

Hela Sverige ska kunna leva

bränslepriserna
SD sänker

SD värnar  
tillgången 
till fjällen.

Hela Norrbotten ska vara tillgänligt!
Vi vill:

Att allemansrätten stärks. 

Värna om allas lika rätt till vår gemensamma natur.

Hindra att områden avlyses utan att starka skäl 
föreligger.

Att olika former av företagande ska kunna bedrivas på 
lika villkor i Norrbottens alla delar.

.

Gällivare

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 
≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort 
aktivt friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr 
historia för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs 
som ett kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggning-
en så har de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterli-
gare 15 miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 
& 2020. Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

För att vända trenden måste både kommunen, näringslivet (stora och små), 
staten och regionen kraftsamla för att lösa bristen på bostäder, arbets-
kraft samt att skapa ett helt attraktivt samhälle. Det är i själva samverkan 
som kraften uppstår som ska vända trenden.
Kommunen måste satsa på att tomter klara för minst 1200 bostäder och 
alltid ha minst 500 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Det ska vara 
bostäder i attraktiva lägen. Nära fjäll, vatten och nära centrum. Områdena 
ska vara öppna inflyttning samtidigt för man ska kunna välja var man vill 
bo. Det gäller både småhus och flerbostadshus. Kommunen ska bygga 
bostäder i den takt som kommunen orkar med. Här är det viktigt att t.ex. 
LKAB tar samma ansvar som man gjort i Kiruna. Regeringen bör kalla 
samma företrädare för stora statliga och privata bostadsförvaltare, 
byggbolag, banker, kommunen och regionala utvecklingsnämnden.  Allt för 
att samordna och med kraft understryka vikten om satsningarna i Norra 
Norrland. Regeringen bör ge de statliga bostadsbolagen i uppgift att 
bygga bostäder i Gällivare. För att få fler att flytta hit och bosätta sig här 
måste kommunen, näringslivet och regionen samordna sin rekrytering så 
att man når så breda grupper som möjligt och visa hela utbudet av 
arbetstillfällen i Gällivare. Vi måste öka närvaron i hela Sverige och inte 
underskatta möjligheten  att rekrytera från södra Sverige. Men hela 
Sverige kommer inte att räcka till för Norra Norrlands behov. Vi kommer 
också behöva inrikta oss även på arbetskraft såväl inom som utom EU. 
Varför inte använda de nätvärk som vi redan har i Gällivare bland våra 
invandrare.
Sedan måste vi gynna framväxande av ett helt samhälle. Vi måste få ett 
samhälle som pulserar hela tiden. Till det krävs att vi slutför samhälls-
omvandlingen, Multiaktivitetshuset ska byggas och att kommunen kan t.ex. 
stötta restaurangnäringen genom att lägga ner Matlaget och köpa in mat, 
stötta kultur- och föreningslivet samt satsa på en bra skola.

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Gällivare
Moderaterna 

Vill du vara med och skapa e  bä re Gällivare:  

Gällivares utmaningar 
behöver en ny ledning.
Tack vare industrins nya enorma satsningar får Gällivare helt nya möjligheter. 

 

NEJ!
Till 3

Kommunal-
råd

Den gröna omställningen och industrins enorma satsningar gör 
detta valet till DET VIKTIGASTE PÅ 100 ÅR! 

Det är nu vi har chansen att byta perspektiv, skapa utveckling och 
bygga ett nytt attraktivt Gällivare. En trivsam kommun där männi-
skor möts och utvecklas. Där kommun, näringsliv och föreningar 
går hand i hand för att skapa utveckling. 

Men då behövs ett nytt kompetent och starkt ledarskap. 

Gällivare Moderaternas framtida målbild! 

Gällivare Moderaterna 
Följ oss på FaceBook: Moderaterna i Gällivare 

 

En röst på oss startar en ny resa... 

LKAB AITIK 

GÄLLIVARE 3.0  
Attraktivt & klimatsmart 

DUNDRET 
Skid-, Sport & Frilufts-
anläggning 

KUNGSRYGGEN 
Nya energilösningar 

LAPONIA 
 

Världens 1:a fossilfria 
 Miljösatsningar & 

nya gruvor 

 

Rikt förenings-, 
kultur- & friluftsliv 

Bra flyg o tåg-
kommunikationer 

Välutbyggd IT- & 
infrastruktur 

Satsningar på 
landsbygden 

Bostadsnära 
förskolor 

Utveckla 
Besöksnäringen 

Säkerställ planerad 
samhällsomvandling 

Utbildningar på 
högre nivå 

Reformerad kom-
munal organisation 

Väl fungerande skola, 
vård & omsorg. 

Välplanerat & triv-
samt samhälle 

Värna Gällivare 
Sjukhus roll i länet 

Statlig förvaltning 
av statlig mark 

Värna lokal      
företagsamhet 

God ekonomi & 
balanserad budget 

Ordning & reda i 
kommunen 

Våra fokusområden: 

Ulf Kristersson har klargjort moderaternas inställning i jaktfrågan: När 
det är ytterst staten som äger någonting, så är det svenska folket som 
genom staten förvaltar, då måste staten förvalta det åt hela folket.  
Alltså staten ska förvalta jakt och fiske på all statlig mark. Det är också 
moderaternas hållning i Renmarkskommitten. Vi har arbetar med vår 
riksdagsman Mattias Karlsson ”M” ledamot i Renmarkskommitten. 

Moderaterna vill fortsätta satsa på utveckling av Dundret. 
Inriktningen är bestämd att prioritera kommuninnevånarna, 
skidgymnasiet och regionen. Det ägardirektivet ska fortsatt 
gälla. Men det måste ske på ett klokt sätt
Moderaterna vill inte ha den nära kopplingen mellan kommunen 
och Dundret som finns i dag med de tre kommunalråden i 
bolagsstyrelsen och kommunchefen som VD utan det ska vara 
mera professionell kunskap. Kommunen blir sårbar med denna 
maktkoncentration i bolaget.
I dagsläget med samhällsomvandlingen, som ännu inte är i hamn, 
finns det fortfarande stora frågetecken kring vad slutnotan blir 
för kommunen. Fortfarande vet vi inte vad bygget av Multiaktivi-
tetsshuset kommer att kosta. Satsningar på nya bostadsområ-
den och kommunal service kommer att kräva ett omtag i hur vi 
använder våra resurser.

Med moderaterna ska vårt arbete med barn och unga bygga på ett 
förebyggande arbete med familjen. Målet är i enlighet med Barnkon-
ventionen, att värna familjen. Att skilja barnet från sin familj ska var 
den sista åtgärden inte den första! 
För att lyckas med detta måste kommunen återuppbygga samverkan 
med andra aktörer runt barnen. Det måste göras ordentliga utred-
ningar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinje i arbetet kring barn.
Utredningar som ligger till grund för omhändertaganden av barn, ska 
granskas av expertis. Arbete med hemtagningar ska bpåörjas där det 
är lämpligt. Vi ska arbeta för att kunna värva familjehem i Gällivare så 
att vi kan placera de här i första hand och endast utanför kommunen 
när så är lämpligt. Vi har fler goda kandidater till ordförande i 
Socialnämnden men då det är den nya Kommunfullmäktigegruppen 
som utser posten så måste vi avvakta med svaret till efter valet

Ett kommunalråd och om valresultatet kräver det ett vice kommunalråd. 
Det som är det stora problemet under denna under denna mandat-
perioden, förutom  att kommunalråden är tre, är att kommunalråden har 
bytt platser och funktion hela tiden. Det har skapat oreda i styrningen 
av kommunen. Moderaterna anser att kommunalråden ska ha samma 
funktion under mandatperioden.
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 
≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort 
aktivt friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr 
historia för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs 
som ett kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggning-
en så har de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterli-
gare 15 miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 
& 2020. Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

För att vända trenden måste både kommunen, näringslivet (stora och små), 
staten och regionen kraftsamla för att lösa bristen på bostäder, arbets-
kraft samt att skapa ett helt attraktivt samhälle. Det är i själva samverkan 
som kraften uppstår som ska vända trenden.
Kommunen måste satsa på att tomter klara för minst 1200 bostäder och 
alltid ha minst 500 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Det ska vara 
bostäder i attraktiva lägen. Nära fjäll, vatten och nära centrum. Områdena 
ska vara öppna inflyttning samtidigt för man ska kunna välja var man vill 
bo. Det gäller både småhus och flerbostadshus. Kommunen ska bygga 
bostäder i den takt som kommunen orkar med. Här är det viktigt att t.ex. 
LKAB tar samma ansvar som man gjort i Kiruna. Regeringen bör kalla 
samma företrädare för stora statliga och privata bostadsförvaltare, 
byggbolag, banker, kommunen och regionala utvecklingsnämnden.  Allt för 
att samordna och med kraft understryka vikten om satsningarna i Norra 
Norrland. Regeringen bör ge de statliga bostadsbolagen i uppgift att 
bygga bostäder i Gällivare. För att få fler att flytta hit och bosätta sig här 
måste kommunen, näringslivet och regionen samordna sin rekrytering så 
att man når så breda grupper som möjligt och visa hela utbudet av 
arbetstillfällen i Gällivare. Vi måste öka närvaron i hela Sverige och inte 
underskatta möjligheten  att rekrytera från södra Sverige. Men hela 
Sverige kommer inte att räcka till för Norra Norrlands behov. Vi kommer 
också behöva inrikta oss även på arbetskraft såväl inom som utom EU. 
Varför inte använda de nätvärk som vi redan har i Gällivare bland våra 
invandrare.
Sedan måste vi gynna framväxande av ett helt samhälle. Vi måste få ett 
samhälle som pulserar hela tiden. Till det krävs att vi slutför samhälls-
omvandlingen, Multiaktivitetshuset ska byggas och att kommunen kan t.ex. 
stötta restaurangnäringen genom att lägga ner Matlaget och köpa in mat, 
stötta kultur- och föreningslivet samt satsa på en bra skola.

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Gällivare
Moderaterna 

Vill du vara med och skapa e  bä re Gällivare:  

Gällivares utmaningar 
behöver en ny ledning.
Tack vare industrins nya enorma satsningar får Gällivare helt nya möjligheter. 

 

NEJ!
Till 3

Kommunal-
råd

Den gröna omställningen och industrins enorma satsningar gör 
detta valet till DET VIKTIGASTE PÅ 100 ÅR! 

Det är nu vi har chansen att byta perspektiv, skapa utveckling och 
bygga ett nytt attraktivt Gällivare. En trivsam kommun där männi-
skor möts och utvecklas. Där kommun, näringsliv och föreningar 
går hand i hand för att skapa utveckling. 

Men då behövs ett nytt kompetent och starkt ledarskap. 

Gällivare Moderaternas framtida målbild! 

Gällivare Moderaterna 
Följ oss på FaceBook: Moderaterna i Gällivare 

 

En röst på oss startar en ny resa... 

LKAB AITIK 

GÄLLIVARE 3.0  
Attraktivt & klimatsmart 

DUNDRET 
Skid-, Sport & Frilufts-
anläggning 

KUNGSRYGGEN 
Nya energilösningar 

LAPONIA 
 

Världens 1:a fossilfria 
 Miljösatsningar & 

nya gruvor 

 

Rikt förenings-, 
kultur- & friluftsliv 

Bra flyg o tåg-
kommunikationer 

Välutbyggd IT- & 
infrastruktur 

Satsningar på 
landsbygden 

Bostadsnära 
förskolor 

Utveckla 
Besöksnäringen 

Säkerställ planerad 
samhällsomvandling 

Utbildningar på 
högre nivå 

Reformerad kom-
munal organisation 

Väl fungerande skola, 
vård & omsorg. 

Välplanerat & triv-
samt samhälle 

Värna Gällivare 
Sjukhus roll i länet 

Statlig förvaltning 
av statlig mark 

Värna lokal      
företagsamhet 

God ekonomi & 
balanserad budget 

Ordning & reda i 
kommunen 

Våra fokusområden: 

Ulf Kristersson har klargjort moderaternas inställning i jaktfrågan: När 
det är ytterst staten som äger någonting, så är det svenska folket som 
genom staten förvaltar, då måste staten förvalta det åt hela folket.  
Alltså staten ska förvalta jakt och fiske på all statlig mark. Det är också 
moderaternas hållning i Renmarkskommitten. Vi har arbetar med vår 
riksdagsman Mattias Karlsson ”M” ledamot i Renmarkskommitten. 

Moderaterna vill fortsätta satsa på utveckling av Dundret. 
Inriktningen är bestämd att prioritera kommuninnevånarna, 
skidgymnasiet och regionen. Det ägardirektivet ska fortsatt 
gälla. Men det måste ske på ett klokt sätt
Moderaterna vill inte ha den nära kopplingen mellan kommunen 
och Dundret som finns i dag med de tre kommunalråden i 
bolagsstyrelsen och kommunchefen som VD utan det ska vara 
mera professionell kunskap. Kommunen blir sårbar med denna 
maktkoncentration i bolaget.
I dagsläget med samhällsomvandlingen, som ännu inte är i hamn, 
finns det fortfarande stora frågetecken kring vad slutnotan blir 
för kommunen. Fortfarande vet vi inte vad bygget av Multiaktivi-
tetsshuset kommer att kosta. Satsningar på nya bostadsområ-
den och kommunal service kommer att kräva ett omtag i hur vi 
använder våra resurser.

Med moderaterna ska vårt arbete med barn och unga bygga på ett 
förebyggande arbete med familjen. Målet är i enlighet med Barnkon-
ventionen, att värna familjen. Att skilja barnet från sin familj ska var 
den sista åtgärden inte den första! 
För att lyckas med detta måste kommunen återuppbygga samverkan 
med andra aktörer runt barnen. Det måste göras ordentliga utred-
ningar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinje i arbetet kring barn.
Utredningar som ligger till grund för omhändertaganden av barn, ska 
granskas av expertis. Arbete med hemtagningar ska bpåörjas där det 
är lämpligt. Vi ska arbeta för att kunna värva familjehem i Gällivare så 
att vi kan placera de här i första hand och endast utanför kommunen 
när så är lämpligt. Vi har fler goda kandidater till ordförande i 
Socialnämnden men då det är den nya Kommunfullmäktigegruppen 
som utser posten så måste vi avvakta med svaret till efter valet

Ett kommunalråd och om valresultatet kräver det ett vice kommunalråd. 
Det som är det stora problemet under denna under denna mandat-
perioden, förutom  att kommunalråden är tre, är att kommunalråden har 
bytt platser och funktion hela tiden. Det har skapat oreda i styrningen 
av kommunen. Moderaterna anser att kommunalråden ska ha samma 
funktion under mandatperioden.



MILJÖPARTIET
1

2

3

4

5

Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort 
aktivt friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr 
historia för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs 
som ett kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggning-
en så har de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterli-
gare 15 miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 
& 2020. Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

 Alla som var med på beslutet att köpa Dundret var väl medvetna om 
att anläggningen behövde rustas upp för att på sikt kunna leverera 
ett plusresultat. Nu finns det planer och externa investerare som vill 
bygga hotell och stugby vilket ger de viktiga nya bäddarna som 
krävs för att öka inkomsterna.
Ett blomstrande Dundret är jätteviktigt för Gällivare, vi står bakom 
Dundrets utvecklingsplan och kommer ansvarsfullt bevaka 
utvecklingen på Folkets berg.

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Trenden håller på att vända, hittills 2022 har vi ökat med 37 personer! 
Människor vill bo och leva där det finns god tillgång bostäder, trevliga 
mötesplatser, meningsfull fritid samt bra arbeten och skola. Det är dock 
centralt att vi ökar takten i bostadsbyggandet. Under tider av byggstök 
kan vi uppleva våra fina nya lekparker, den renoverade Sjöparken eller 
promenera på friluftstigen längs med älven.

Vi vill: 
 Fortsätta skapa byggbara marker för både externa aktörer och 
  Top-bostäder. Viktigt är att vi även lyckas förtäta på Mellanområdet 
  framför allt för att kunna utveckla Tallbackaskolan. 
 Fortsätta utveckla friluftsområdet kring älven samt bra gång och 
  cykelstråk.
 Upphandla underhåll av gräsytor och parker för att få till ett snyggt 
  samhälle. 
 Ha mer fritidssatsningar för barn och ungdomar med fokus på de som idag 
  inte är med i föreningslivet och personer med funktionsvariation.
 Att företag ska ha en snabb och bra kontakt med kommunens tjänstemän
  och färdiga industritomter.
 Öka lärarbehörigheten i våra skolor genom att lyfta arbetsmiljön för både 
  personal och elever. Utöka satsning på studiemedel för att möjliggöra att 
  kunna arbeta och studera samtidigt. Ökade resurser till Elevhälsan.
 Att nya förskolor byggs där människor bor.

Vi tycker det är bra att renskötsellagstiftningen ses över av en 
parlamentariskt sammansatt kommitté. Vår uppfattning är att Svensk 
natur och jakt ska vara tillgänglig för samtliga medborgare. Ärendet 
handlar om vem som ska förvalta jaktområdena INTE om jakt och 
fiske ska förbjudas.

Omhändertaganden är en tragedi för alla och ska hanteras på noggran-
naste sätt. Budgeten kan aldrig styra om en omplacering ska ske eller ej, 
far någon illa så måste samhället ingripa oavsett vad budgeten visar! 

Vi vill 
 Skapa en Familjecentral med BVC, SOC-öppenvård och Öppen  
  förskola under samma tak där familjer som behöver stöd lätt kan få det.    
 Ge möjlighet för barn och unga med funktionsvariation att kunna flytta 
  hemifrån och få en roligare fritid med satsning på Parasport och 
  aktivitetsdagar.  
 Betala vidareutbildning, placera chefer närmare verksamheten och öka 
  delaktighet från personalen. Då skapar vi förutsättningar för fler anställ-
  da och bättre arbetsmiljö. ARP är ett planeringsverktyg och avskaffande   
  löser inte problemen med avsaknad av personal.

Gällivare Sjukhus är mycket viktig för vården och omsorgen och måste 
fortsätta vara Malmfältens Sjukhus! 
Vi har ett starkt lag där vi efter valresultatet kommer presentera rätt 
person på rätt plats men socialnämnden ska prioriteras.

Var sak har sin tid och behovet av att vara tre börjar nå sitt slut. 
Nästa mandatperiod förespråkar vi att man återgår till två 
kommunalråd.
En röst på Miljöpartiet i Kommun och Region garanterar en 
fortsatt utveckling av vårt fina samhälle med kloka förbättringar i 
våra förvaltningar och eftertänksamma investeringar där 
medborgarna alltid är i fokus. 
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort 
aktivt friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr 
historia för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs 
som ett kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggning-
en så har de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterli-
gare 15 miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 
& 2020. Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

 Alla som var med på beslutet att köpa Dundret var väl medvetna om 
att anläggningen behövde rustas upp för att på sikt kunna leverera 
ett plusresultat. Nu finns det planer och externa investerare som vill 
bygga hotell och stugby vilket ger de viktiga nya bäddarna som 
krävs för att öka inkomsterna.
Ett blomstrande Dundret är jätteviktigt för Gällivare, vi står bakom 
Dundrets utvecklingsplan och kommer ansvarsfullt bevaka 
utvecklingen på Folkets berg.

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Trenden håller på att vända, hittills 2022 har vi ökat med 37 personer! 
Människor vill bo och leva där det finns god tillgång bostäder, trevliga 
mötesplatser, meningsfull fritid samt bra arbeten och skola. Det är dock 
centralt att vi ökar takten i bostadsbyggandet. Under tider av byggstök 
kan vi uppleva våra fina nya lekparker, den renoverade Sjöparken eller 
promenera på friluftstigen längs med älven.

Vi vill: 
 Fortsätta skapa byggbara marker för både externa aktörer och 
  Top-bostäder. Viktigt är att vi även lyckas förtäta på Mellanområdet 
  framför allt för att kunna utveckla Tallbackaskolan. 
 Fortsätta utveckla friluftsområdet kring älven samt bra gång och 
  cykelstråk.
 Upphandla underhåll av gräsytor och parker för att få till ett snyggt 
  samhälle. 
 Ha mer fritidssatsningar för barn och ungdomar med fokus på de som idag 
  inte är med i föreningslivet och personer med funktionsvariation.
 Att företag ska ha en snabb och bra kontakt med kommunens tjänstemän
  och färdiga industritomter.
 Öka lärarbehörigheten i våra skolor genom att lyfta arbetsmiljön för både 
  personal och elever. Utöka satsning på studiemedel för att möjliggöra att 
  kunna arbeta och studera samtidigt. Ökade resurser till Elevhälsan.
 Att nya förskolor byggs där människor bor.

Vi tycker det är bra att renskötsellagstiftningen ses över av en 
parlamentariskt sammansatt kommitté. Vår uppfattning är att Svensk 
natur och jakt ska vara tillgänglig för samtliga medborgare. Ärendet 
handlar om vem som ska förvalta jaktområdena INTE om jakt och 
fiske ska förbjudas.

Omhändertaganden är en tragedi för alla och ska hanteras på noggran-
naste sätt. Budgeten kan aldrig styra om en omplacering ska ske eller ej, 
far någon illa så måste samhället ingripa oavsett vad budgeten visar! 

Vi vill 
 Skapa en Familjecentral med BVC, SOC-öppenvård och Öppen  
  förskola under samma tak där familjer som behöver stöd lätt kan få det.    
 Ge möjlighet för barn och unga med funktionsvariation att kunna flytta 
  hemifrån och få en roligare fritid med satsning på Parasport och 
  aktivitetsdagar.  
 Betala vidareutbildning, placera chefer närmare verksamheten och öka 
  delaktighet från personalen. Då skapar vi förutsättningar för fler anställ-
  da och bättre arbetsmiljö. ARP är ett planeringsverktyg och avskaffande   
  löser inte problemen med avsaknad av personal.

Gällivare Sjukhus är mycket viktig för vården och omsorgen och måste 
fortsätta vara Malmfältens Sjukhus! 
Vi har ett starkt lag där vi efter valresultatet kommer presentera rätt 
person på rätt plats men socialnämnden ska prioriteras.

Var sak har sin tid och behovet av att vara tre börjar nå sitt slut. 
Nästa mandatperiod förespråkar vi att man återgår till två 
kommunalråd.
En röst på Miljöpartiet i Kommun och Region garanterar en 
fortsatt utveckling av vårt fina samhälle med kloka förbättringar i 
våra förvaltningar och eftertänksamma investeringar där 
medborgarna alltid är i fokus. 
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022

Dundret 
Fjällanläggningen Dundret Gällivares pärla med ett stort 
aktivt friluftsliv för de som önskar, har samtidigt varit en dyr 
historia för kommuninnevånarna då det numera ägs och drivs 
som ett kommunalt aktiebolag. Förutom inköp av anläggning-
en så har de senaste bokslutet 2021 visat en förlust på ytterli-
gare 15 miljoner att lägga till de knappa 30 miljoner från 2019 
& 2020. Kommunen har även gjort ett borgensåtagande på 
150 milj. 

≥ Vad ska ert parti göra för att det inte skall kosta
  skattebetalarna mer?

Vi tror på de satsningar som det beslutades om i kommunfullmäktige 
i våras.

Vi tänker att utfallet av dessa satsningar innebär att kommunen inte 
behöver tillskjuta ytterligare pengar till bolaget.

Bolagets vidare satsningar måste därför också självklart gå i takt 
med de intäktsnivåer som verksamheten genererar och det rådande 
ekonomiska läget.

Socialförvaltningen 
Gällivare kommuns omhändertagande av barn har varit 
en följetong i massmedia under året, Gällivare kommun 
har själv gjort fler omhändertaganden än övriga 
Norrbottens kommuner tillsammans, samt kraftigt 
överskridit budgeten. 

≥ Om ert parti får makten hur skall detta skötas på ett 
  bättre sätt? 
≥ Vem skall vara ert partis ordförande i socialnämnden? 
  Ange ett namnförslag.

Frågor från kommuninvånarna går till

Kommunalråd 
Gällivarekommun har under senaste mandatperioden haft tre 
kommunalråd, detta i en kommun med bara 17 500 invånare. 

≥ Tycker ni det är rimligt och hur många kommunalråd 
  förespråkar ert parti om ni kommer till makten?

Vi tänker att satsningarna inom den gröna nyindustrialiseringen kan vara 
det som tillsammans med bygget av vårt nya, fina samhälle och satsningar-
na på Dundret är de saker som kan vända flyttrenden till vår favör.
Det är så klart viktigt att vi möter upp med utbud av bostäder, en bra skola,  
omsorg, sjukvård och annan samhällsservice.

I ärlighetens namn hur ska vi kunna tro att vi kan få någon nämnvärd 
inflyttning av barnfamiljer om vi bara kan erbjuda en förskola/skola, där 
bara hälften av klassrummen är bemannad med behörig personal?
Vår plan är att prioritera satsningar på skola, omsorg, vård samt byggnatio-
ner av attraktiva bostadsområden.

Vi hoppas att denna fråga skall nå en väl genomtänkt lösning som 
inte försätter olika grupper av medborgare i en besvärlig konflikt-
situation. Det är viktigt att sträva efter en samförståndslösning i 
största möjliga utsträckning.

Vi anser att satsningar behöver göras på förebyggande och familjestöd-
jande arbete. Dessutom tänker vi att det är viktigt att arbeta för att få till 
fler familjehem i vår egen kommun.

Vi anger inget namnförslag på ordförande i Socialnämnden.

Nej, det är varken behövligt eller lämpligt att belasta kommunens 
ekonomi med tre stycken kommunalråd. 
Vår åsikt är att det gott och väl räcker med ett enda kommunalråd 
i vår kommun. 

Några av Sjukvårdspartiets visioner och mål ! 
Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livskvalitet oavsett boende.

När man som barnfamilj väljer att bosätta sig på en ort så är möjligheterna till 
närmiljön med bland annat bra barnomsorg, fritidsverksamhet och skola ytterst 
viktiga faktorer.  

För att Gällivare ska  kunna behålla och få nya invånare i samband med den 
förestående gröna nyindustrialiseringen är detta troligen det allra viktigaste.
• Prioritera åtgärder som säkerställer behörighetsgraden i dessa verksamheter. 
• Mer resurser i de lägre åldrarna.
• Utomhusaktiviteter som matchar "En arktisk kommun i världsklass".
• Två lärare i varje klassrum, där minst en är utbildad och behörig. 
• Utbildningar som står i samklang med de stora industrisatsningarna och 
   den framtid vi går till mötes.
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Befolkningsmängd 
Sedan 2005 har Miljardinvesteringar som MK3, Aitik36, 
Huvudnivåer, samhällsomvandling mm pågått i Gällivare. En 
investeringstakt som saknar motstycke i Sverige över tid. Ändå 
har befolkningsmängden stadigt sjunkit till idag drygt 17 500 mot 
drygt 19 000 2005 när den senaste investeringstrenden startade. 
Trots rekordlåg arbetslöshet och ökat behov av ”Fly in-fly out” 
arbetare har befolkningen haft en dyster kurva. Om inte ökat 
behov av arbetare eller miljardinvesteringar kan locka människor 
att i första hand stanna och i andra hand flytta hit. Våra politiker 
har misslyckats att stoppa en negativ trend som pågått sedan 
1968. 

≤ Vad ska vända trenden?  
≤ Finns det någon plan i erat parti att ta nya grepp 
  och i så fall vad och när?

Renskötsellagstiftning
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till att styra 
över jakt och fiske på all statlig mark ovan lappmarksgränsen, 
gäller även Sveaskogs mark, ca: 37% av Sveriges yta. En parla-
mentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen 
(1971:437).  Kommittén ska även analysera det samiska folkets 
rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlem-
mar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår 
också att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas 
av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara 
förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 
2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. 

≤ Hur ställer sig erat parti i denna fråga? 
≤ Har ni någon aktiv lobbingverksamhet angående er 
  uppfattning?

2022
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Så fungerar valet
Alla röster tas emot och räknas lokalt 
över hela landet. Detta sker manuellt 
av olika myndigheter, systemet har 
flera olika kontrollstationer som gör 
att valresultatet blir kvalitetssäkrat. 
Rösträkningen sker av utbildad
personal och röster räknas för hand 
flera gånger, detta görs offentligt och 
alla kan komma och se hur det går till.

Så hanteras din röst i val- och 
förtidsröstningslokalen

Vid förtidsröstning
När du förtidsröstar lägger röstmot-
tagaren dina förslutna valkuvert i ett 
större fönsterkuvert tillsammans med 
ditt röstkort. Hen antecknar att du 
förtidsröstat och lägger kuvertet i 
en sluten uppsamlingslåda.

Kuvertet skickas till din vallokal där du 
sedan prickas av mot röstlängden. 

I vallokal
När du röstar i vallokal på valdagen tar 
röstmottagaren emot dina förslutna 
valkuvert. Röstmottagaren markerar i 
röstlängden vilka val du röstar i och 
lägger rösterna direkt i rätt urna för 
respektive val.

När vallokalen stänger på valdagen 
påbörjas den preliminära rösträkning-
en av alla röster som kommit in.

Ny lagstiftning stärker skyddet 
för väljarna
För att stärka skyddet för väljarna 
uppdaterades vallagen 2022. Du 
kommer att märka ändringarna vid 
höstens val. Den nya lagstiftningen 
innebär till exempel:

· Det blir tydligare för dig som ska 
  rösta att du ska välja valsedlar och 
  göra i ordning rösterna ensam. Det 
  får bara vara en väljare bakom val
   skärmen.

· Kommunernas valnämnder och 
  utlandsmyndigheterna ansvarar för 
  att lägga ut samtliga valsedlar i val- 
  och förtidsröstningslokalerna.

· Väljare som inte följer röstmottagar-
   nas anvisningar kan uppmanas att 
   lämna val- eller förtidsröstnings-
   lokalen.

www.val.se/val-2022/val-2022Källa:

GLÖM INTE ATT RÖSTA!

RIKSDAG • REGION • KOMMUN

Du hittar din vallokal och dess
öppettider på ditt röstkort.

11 SEPTEMBER 2022
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En bilaga i 

Gör din röst hörd!
GLÖM INTE ATT RÖSTA 

DEN 11 SEPTEMBER!


